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Op dezen heerlijk milden herfstdag,
waarop de zon als door een gouden
waas over de rijke weiden scheen en
men zich verdroomen kon aan het altijd
wederkeerend vraagstuk of er iets
zwarter is dan een hollandsche koe op
het groene hollandsche gras dan wel of
er iets groener is dan het hollandsche
weiland onder de zwarte hollandsche
koe, op dezen dag van herfstglorie had
voor

een

schaal met versche kostelijke en kostbare noten.
Zij gaven op het blanke linnen een
warme notenkeur, zoo kernachtig met
de zwarte aderen en de gasten maalden
de blanke kern met graagte fijn by het
heel byzofider notengenot.
Dat is nu in dezen tyd een geheel
eigen deugd die de noten d/m mensch
bieden. Niet alleen omdat het altijd goed
is, volgens de oude wijsheid van den
genialen heelmeester pastoor Kneipp
om de vruchten met het jaargetijde mede te eten maar ook thans nu er behoefte is aan vet, geven allerlei noten èen
eigen olieweldaad aan mensch en dier.
Het is niet voor niets dat de noot
met den toch maar bescheiden smaak
altijd zoo gaarne genoten' wordt, zoadat
men, naar men pleegt te zeggen, er niet
meer van afscheiden kan.
Een der gasten kwam door den onnaspeurbaren gang van de zoogenaamde associatie der gedachten, tot een verhaal van een ontmoeting met een securen en op de moeilykheck'n van het leven zwaar afgevenden franschman, ver
weg en ver boven ons vaderland; aan
de oevers van het meer van Laffrey.
Niet zoo heel ver van Grenoble op
den zoogenaamden weg van Napoleon
ligt Vizille, bekend om het fraaie kasteel waar de fransche revomtie in de
Daupbiné werd begonnen-, ligt bijna duizend meter hoog het dorpje Laffrey. De
enkele dorpsstraat voert direct naar het
meer, waar Napoleon nadat hij van
Elba was gevlucht de door de koninklijken gezonden troepen ontmoette, die
hem moesten tegenhouden en gevangen
nemen. Het is bekend dat hy ze onversaagd tegemoet ging, zijn uniform
opende om zijn bloote borst als doelwit
van hun geweren te laten, maar hoe de
soldaten hun vröegeren keizer en leger
aanvoerder te voet vielen, zyn kleeren
en handen kusten en met hem verder
den triomftocht door het door hem herwonnen Frankryk begonnen.
Het is een prachtig meer. Aan de
kanten hier en daar het „droevig klagend riet"
en geheel omgroeid door
struiken van hazelnoten en wildgroeiende lage appelboomen.
Welnu, zoo sprak de verteller
op een onzegbaar mooien Septemberdag
wandelde ik daar met mijn franschen
reisgezel. Het gesprek liep- over zijn
land en zyn volk, en ik maakte de op'
merking, dat het voor Frankryk zoo te
betreuren was, dat er te weinig kinderen waren. De duitsche moeder zal u
overwinnen als het niet anders wordt.
—Ja maar, antwoordde de fransehterwijl hij door zijn echten gallischen knevel streek,- kinderen kosten
zooveel geld en waar moeten wij alles
vandaan halen om ze te eten te geven 1
Moet u dat zeggen in nw vruchtbaar land, waar alles groeit wat de
mensch maar hegeeren kan ? 'Waar de
akkers onbebouwd liggen te verkommeren onder het onkruid en waar het eten
zóó kan worden opgeraapt langs den

—

—

—

'

weg.

Nu schertst u toch, zei de ander.
Schertsen, schertsen ? Hier, hier
op den grond liggen de appelen,
en
daar, daar hangen de hazelnoten; gij
behoeft ze slechts te rapen en te plukken en zoudt er een geheele school met
kinderen mede kunnen voeden.
Misschien, doch hier is het zoo
hoog en zoo afgelegen !
Een-uitvlucht, mijnheer. Ik keh
een rijken! landgoedbezitter dn de
vruchtbare nabijheid van Toulouse, die
een boomgaard van alleen maar appelen heeft, vlak bij zyn kasteel
ten
minste zoo noemen wy in Nederland
zulk een groote huizing. Dertig hectaren beslaat die boomgaard en de eigenaar heeft mij zelf verteld, dat er niet
een van de vruchten geplukt wor dt omdat hij geen handenarbeid krijgen kan.
Men raapt de gevallen vruchten zelfs
niet op.
Neen, mynheer, zoolang de menschen
van Laffrey nog niet langs hun meer

—

—
—

—

TILBURGSCII DAGBLAD

TILBURGSCHE COURANT,

DIT NUMMER BESTAAT UIT
TWEE BLADEN

Ongeplukte rijkdom voor
niet gewilde kinderen

—

ADMINISTR.

waarin opgenomen

63e Jaargang No. 14019

de gulle gastvrouw gezorgd

,

DUITSCHLAND STRIJDT
VOOR EUROPA
REEDS 492.000 GEVANGENEN TEN OOSTEN
VAN KIEJEV
UIT HET HOOFDKWARTIER
VAN DEN FUEHRER, 26, Sept. Het
opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend:
Zooa's ook in een extra-bericht
is bekend gemaakt, gaat de vernietiging van de ten Oosten van
Kiejev nog ingesloten resten van
den tegenstander onverbiddelijk
verder. Het aantal gevangenen is
tot 492.000 man gestegen en neemt
nog voortdurend toe.
De luchtmacht vernielde spoorlijnen en bewapeningsbedrij ven in
het gebied om Oharkov, Toela en
Moskou.
In het zeegebied om Engeland
bombardeerden gevechtsvliegtuigen
in den afgeloopen nacht een grooten koopvaarder in brand.
Gevechtshandelingen van den
vijand boven hèt Duitsche Rijksgebied vonden noch overdag noch
des nachts plaats.

VLIEGVELD OP MALTA OPNIEUW
GEBOMBARDEERD

Nachtelijke aanvallen in Oost-

Afrika

verijdeld

ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT

ROME, 26 Sept. (Stefani) Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakt
bekend:
In den afgeloopen nacht is het vliegveld
Micabba op Malta opnieuw door Italiaansche
vliegtuigen gebombardeerd.

Oost-Afrika: In den nacht van 24 op 25

Sept. hebben de garnizoenen der versterkte
stellingen Woltsjefit en Celga nachtelijke
aanvaispogingen van den vijand verijdeld.
Noord-Afrika: levendige activiteit van on-

ze artillerie aan het front van Tobroek.
Twee vijandelijke vliegtuigen, die in den middag van 24 Sept. Misoerata gebombardeerd,
in scheerv'.ucht niet machinegeweervuur hebben bestookt en ongeveer tien dooden onder
de inlandsche bevolking, alsmede schade
aan woonhuizen heboen veroorzaakt, werden
neergeschoten. Een ander Engeisch vliegtuig werd te Benghasi door den afweer op
den 'beganen grond getroffen en stortte
brandend in zee.

VERSTERKING VOOR

BRITSCHE
TROEPEN TE SINGAPORE.
VORK,
27 Sept. (D.N.8.).
NEW
Te Singapore, zoo meldt Associated Press,
aangekomen
zijn nieuwe Indische troepen
ter versterking van de aldaar gelegerde
Britsche strijdkrachten. Onder de pas aangekomen versterkingen bevindt zich een volledig corps hospitaalsoldaten.

trekken om er de noten te plukken
moogt gij uw land niet beschuldigen,
dat het u niet voeden kan. En, om het
christelyker te zeggen, als God u zooveel overvloed schenkt, die gij met werken zoozeer kunt vermeerderen, dat gy"
in plaats van geen of een, of twee kinderen per gezin, er gemakkelijk tien en
meer zoudt kunnen voeden, zooals het
vroeger op uw |)rachti.ge boerderijen
ook was en zooals het bij uw fransche
broeders in Canada nog gaat, zoö lang
is en blijft het even jammer als te betreuren en te veroordeelen dat gij uw
volk in gewilde onvruchtbaarheid naar,
den afgrond v0ert......
—De franschman maakte een lusteloos gebaar, trok de schouders op, zette
en beëindigde het
zyn' knijphril recht
bevolkings/intermezzo met het echt
fransche gemakkelijke: que voulez-yous,
on fait ce qu'on peut", wat wilt u, ieder
moet maar doen wat hij kan.
Maar ieder doet niet wat hij kan,
zei een der gasten en ook weet niet
ieder wat hij kan. Hier, mevrouw, beseft hoe gVoot de voedingswaarde der
noten is, maar niet alle ' huisvrouwen
weten dat. En nog minder weten zy, dat
men ook in het wild nog hazelnoten kan
plukken, zelfs in ons land en dat in de
bosschen, op den akker, in de wei en
zelfs langs den weg vruchten, bloemen
of kruiden groeien, die een aanvulling
kunnen zijn wanneer er te kort is aan
gekweekte kostbaarheden. Er zijn mooie
boekjes waarin mm dat 'alles, met
fraaie afbeeldingen erbij, lezen kan.
Aldus wordt niet alleen aan den rand
van vreemde meren veel veronachtzaamd wat de natuur kwistig schenkt
aan ieder, die het 'naar grijpen wil.
Waar men de natuur aanvat is zy interessant, Zei Goethe zoo ongeveer.
Waar men in den kruiden- en vruchtenschat maar grijpen wil, heeft men voedsel bij de hand. En nog zooveel, zooveel
gaat verloren, omdat men niet wil en
niet weet.
Mr. A.A.

DAGBLAD VAN HET ZUIDEN

Hoofdredacteur H. K.
Tilburg,
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volgens

Zaterdag 27 September 1941

V = Victorie = Duitschland uint voor Europa op

alle fronten.
DE VERNIETIGINGSSLAG
TEN OOSTEN VAN KIEF
HOOFDKWARTIER VAN

DEN

FUEHRSR, 26 September (D.N.B).

Het opnerbïveï der weermacht
maakt bekend:
De vernietiging van de laatste
ten oosten van Kief nog ingesloten strijdkrachten van den tegenstander is terstond te verwachten.
Het aantal gevangenen is intusschen gestegen tot 574.000 en
ne?mt nog steeds toe. Het buitgemaakte oorlogsmateriaal is onoverzienbaar.

ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN
DUITSCHLAND.
BERLIJN, 27 Sept. (D.N.8.)
In den nacht van 26 op 27 Sept. zijn Britsche bommenwerpers naar het iioordwestDuitsche kustgebied
en naar zuidwestDuitschland gevlogen. Volgens .tot
dusver
ontvangen berichten hebben de op enkele
plaatsen uitgeworpen brisanten brandbommen geen scha Se aangericht.

Een aangrijpend beeld uit der strijd om 'Leningrad. Deze brandende stad is in
handen van de Duitsche troepen. Terwijl de bolsjewisten uit alle wapenen vuren,

trachten de bewoners nog wat van hun have te redden.
MYRON TAYLOR

NAAR

LONDEN

Onverwachte onderbreking van terugreis
naar New-York.

(Foto Ebert-Atlantic)

VELE KLEINTJES
Vele kleintjes maken een groote !
Daarom is ook de kleinste bijdrage voor
de Nederlandsche Ambulance welkom. .
Maar alvorens u een bedrag beschikbaar
stelt, denkt dan nog eens even aan het
doel, waarvoor u dit doet. Denkt eens even
aan die duizenden getroffen burgers ■ en
gewonden, die ginds in het oosten geholpen moeten worden. Als u dat doet, zult u
zeker iets meer geven dan u kunt missen.
U kent het gironummer ?

Myron Taylor is gisteren per v'iegtuig
naar Londen vertrokken. Zijn bagage was
DE STRIJD IN HOENAN
reeds aan boord ran den clipper, die gisZeven Chineesche legers zouden buiten
terenochtend van Lissabon naar New-York
gevecht zijn gesteld
vertrok. Dit toestel wachtte op den afgezant
van
Roosevelt. doch deze nam plaats in een
Het D.N.B, meldt uit Sjanghai:
De Japansche operaties, die de vorige week vliegtuig naar Londen. Het Amerikaansche
gezantschap heeft voor Taylor een p'.aats
zijn begonnen in Noord-West Hoenan, hebeen toestel, dat Maandasr naar
ben, naar de woerdvoerder van het Japan- besproken in
8-7-6-0-0
gezantschap deelde
vertrekt.
New-York
sche. leger op de persconferentie heeft be- de pers mede, dat Het
naar
Taylor
een reis
NEDERLANDSCHE AMBULANCE.
kend gemaakt, in den loop van één wec'ï: Noord-Portugal
maakte.
geleid tot het buiten gevecht stelen van ze
Koninginnegracht, 22' 's-Gravenhage.
ven Chineesche legers. Het staat vast, dat
de Chineesche troepen geweldige verliezen
hebben geleden.
DE SLAG TEN OOSTEN VAN KIEF.
AUTOBUS MET ARBEIDERS BIJ GRONINGEN VAN DEN WEG GEKANTELD
Ook in de wintermaanden geen vermindering
REEDS RUIM 500.000 B.R.T. IN
Eén zwaar en acht licht gewonden
SEPTEMBER VERNIELD
van den druk der Duitsche troepen te
om een fietser te ontwijken
verwachten.
Hedenmorgen
Hoewel de maand nog niet verstreken is,
om 6.15 uur is een autobus
van den Marnedienst, bestuurd door den
verloren de Britten reeds 75 schepen,
op
Ter aanvulling
het weermachtbericht chauffeur P. T. uit Onderden-Urn, welke met
verneemt het D.N.B, van militaire zijde nog veertig arbeiders op weg was naar de slikken
waarvan vijf tankschepen
het volgende:
'in noord-Groningen, even buiten de stad bij
Aan de hand van de in het Duitsche weerIn een onwaarschijnlijk korten tijd nadert Noorderhoogeburg van den weg afgekanteld.
machtsbericht van Donderdag vermelde ver- de reuzenslag in het gebied ten oosten van Bij den oprit naar de brug over het kanaal
nieling van een geheel Britsch convooi ten Kief zijn einde. Volgens het weermachtbe- bemerkte
de chauffeur plotseling een links
Westen van Afrika wijst de Duitsche' pers richt van gisteren kan binnenkort reeds de van den weg
rijdenden wielrijder, die zonop de toenemende uitwerking van den duikl vernietiging van de laatste resten van den der
Hij wilde dan man, die tot
fietste.
licht
bootoorlog.
vijand daar verwacht worden. Het aantal nu toe onbekend gebleven is, ontwijken, doch
In September werden reeds op alle
krijgsgevangenen weerlegt de beweringen geraakte bij deze manoeuvre te veel opzij,
Britsche aanvoèrwegen 75 schepen
van den tegenstander volgens welke Boed- waardoor de bus van den omhoogloopenden
tot zinken gebracht, waaronder vijf
jenny er ln gesl. zou zijn zn legers in hoofd- weg afkantelde en in een drooge sloot tetankschepen, welke verlies de Britten
W
zaak aan omsingeling te onttrekken. De ge- recht kwam.
in het bijzonder treft omdat reeds
Van
de
inzittende
arbeiders
moest
de 29volgen
Sovjet-verliezen
der
zullen
z\ch
ook
zoovele dezer schepen verloren ginin de toekomst nog doen gevoelen. De Sovjets -,iarige gehuwde E. M., wonende te Groningen
gen.
pnr zieken-auto naar het Academisch ZieDe baden herinneren aan het feit, dat in tasten thans door tegenaanvallen het Duit- kenhuis worden overgebracht. De man had
Augustus 537 000 b.r.t. scheepsruimte tot zin- sche front af om na te gaan op welke plaat- vp.ïe snijwonaen
'en een rugkneuzing bekoken werd gebracht en zij wijzen er op, dat sen nieuwe Duitsche offensieve opmarschen men. Twee andere
arbeiders werden per
de leeds verstreken weken van " September verwacht moeten worden. Al is het seizoen auto naar hun woning
vervoerd, terwijl nog
een reeks bijzonder zware slagen voor de ook reeds vergevorderd, men heeft toch over- zes andere lichtgewonden na verbonden te
Britsche koopvaardij hebben gebracht. De al reeds ingezien, dat ook in de wintermaan- ?ijn op eigen gelegenheid konden terugkeeren.
Britsche opvatting, dat Engeland den duik- den geen vermindering kan worden verwacht
De overige inzittenden bleven ongedeerd.
bootoorlog zoo goed als afgedaan kon be- van den druk der Duitsche troepen op de So- De zwaar gehavende bus is in den loop van
schouwen, is hiermede voldoende weerlegd. vjet-legers.
den morgen weggesleept.
De „Berliner Börsen-Zeitung" vat de in de
weermachtsberichten vermeide Britsche verliezen samen, waaruit blijkt, dat in September reeds 425.000 b.r.t, door duikbooten en
torpedomotorbooten tot zinken werden gebracht.
Wanneer men dan nog rekening
houdt met afzonderlijke acties van
de marine en de landmacht, moet de
dat zij op andere volkeren niet afschrikwekHET DOEL HUNNER
totale in September tot zinken gemaar aantrekkelijk moesten werken.
kuir*
brachte tonnage nu reeds de 500.000
Htü driemogendhedenpact wi.de geen geheim
SAMENWERKING
b.r.t. ver overtreffen.
politiek document zijn, welks uiteindelijke
doeleinden in het duister lagen. Het zag af
Scheepsverüezen volgens admiBERLIJN, 27 Sept. (A. N. P.)
van
breedvoerige argumentatie en deed in
raal Stark verminderd.
het
jaar
geleden
Heden is het een
dat
plaats daarvan een beroep op de eerlijkheid
driemogendhedenpact
tusschen
Duitschland
In Congreskringen te Washington verluidt;
het gezonde verstand. Het indrukwekkendat de chef van den marinestaf der Ver- -Italië en Japan gesloten werd. De herinne- en
de aantal landen, dat zich de laatste twaalf
gebeurtenis
werpt
ring
vraag
op
aan
deze
de
eenigde Staten, admiraal Stark, in een gemaanden bij het driemogendhedenpact heeft
heime zitting van de financieele commissie hoe de uitwerking van het pact geweest is. aangesloten
toewijst, dat deze bedoeling bedriemogendhecTenpact
gebaseerd
op
was
Met
van den Senaat heeft medegedeeld, dat de
;s.
cip.omatieke geschiedenis kant
grepen
De
gedachten.>
groote
Het wilde de volkeren
scheepsverüezen in den Atlantischen Oceaan drie
gebeurtenis,
~een
waarin een staats verdrag
belangen
gelijk
idealen
en
verbinden
welker
de laatste twee maanden zijn verminderd.
zijn. Het zocht voor de practische po itiek een cprgelijke aantrekkln'gskraclit heeft uitZij zijn echter nog zeer ernstig.
vr.n deze staten een gemeenschappelijk di- geoefend a.s het driemogendhederpact.
Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije,
plomatiek instrument te verschaffen.. Tenslotte was het gedacht a's kristallisatiepunt Kroatië zagen e.k. voor zich in, dat nier voor
van een nieuwe ordening in het algemeen. de ee-irte maal in de Europeesche geschieAl deze verwachtingen zijn uitgekomen op denis een practische mogelijkheid geboden
een wijze, die Berlijn, Rome en Tokio aan wer hun politiek in één verband tezamen
het einde van het eerste jaar .met voldoe- te brengen, dat tevens de sprsektribune is
ning vervult. Ideologisch heeft het driemo- vai. de toonaangevende groo.e mogendheden
gendhedenpact de door het nationaal-socia- van Luropa. In het driemogendhedenpact
lisme vernieuwde idee van het Duitsche rijk werd de nieuwe Europeesche ordening niet
de in het fascisme herboren idee van het gedicteerd, maar opgesteld. Het veroorloofde
Imperium Romanum en de oude Japansche de volledig ontwikkeling der nationale mokeizerlijke idee tot een ontmoeting geleid, gelijkheden, de voikomen vervu.iing van den
welker geestelijke stootkracht de rest van de wensch naar politieke ze.fbeschikking en
wereld niets gelijkwaardigs tegenover kan naar gelijktijdige economische samenwerzetten, Elk van deze wereldbeschouwingen king van allen met allen.
Je in hijt criemogenühedenpact verbonademt een wil tot vernieuwing, een geestelijke dynamische kracht waaraan gsen den- den Europeesche staten bezege en thans hun
kend mensch zich kan onttrekken. Hun sa- v/ensch. nnar politieke samenwerking door
menwerking evenwel voor den geestelijken de wa.enbroederschap op de slagvelden van
wec-oropbouw van de wereld geeft aan de het oei.ten Zij strijden daar schouder aan
pract.sche politiek der drie mogendheden Si'houaer om hun gemeenschappelijk opboueen rechtmatigen ethischen grondslag. Het wer.;! werk eens en voor altijd te beschermen
driemogendhedenpact vormt zoowei een be- tegen ac krachten der verwoesting.
Ij* '_fen Europeeschen sector is daarmede
grenzing als een verbinding. Het bevestigt
de aanspraak op leiding van Japan in het van de onderteekenende mogendheden van
Oost-Aziatische gebied. Het verschaft voor nit crielanaenpact een onwrikbare lotscede eerste maal het begrip eener ordende meenschap ontstaan Wat voor /de oostelijke
macht en het verzekert voor de motiveering' peripherie van Europa geldt, waar Duitschen de handhaving van deze aansp.aak de land Ut strijdenden aanvoert, geldt voor den
_-un_eiijket.' rand van het continent, waar
wfderkeerige ondersteuning van de drie mogendheden. Noch zijn politieke noch zijn mi- Ita.ié de voornaamste last van oen strijd
litaire factoren dragen een .agressief karak- riraagf. Het driemogendhedenpact maakt
Prins Simeon Tirnowsfki, de erfgenaam van ter. De eerste twaalf maanden van zijn be- de Miride.'andsche Zee wéér tot een Euroden BuJgaarschen troon, staat op goeden staan hebben dit op indrukwekkende wijze peesche zee en de leefruimte van de Midaangetoond. De politieke bepalingen van het dellansche zee weer tot een Europeesche
voet met de soldaten van zijn land.
jiruimtc, waarin de eerste plaats toekomt
(Presse Hoffmann) verdrag waren van tevoren zoo opgesteld,
■

BIJ DEN VERJAARDAG VAN HET PACT
DER DRIE MOGENDHEDEN

aan _tt land, zonder hetwelk de Middelland- r
sche Zee een zee zonder historie zou zijn.

Aan de oevers van de Middellandsche Zee
staan tharrs Duitsche en Italiaansche so'daten om aan dezen eisch kracht bij te zetten en daarmede een gebied te herwinnen,
dat aan Europa op nauwelijks minder kunstmatige wijze ontvreemd was ais het Europeesene Rusland.
Evenals in Europa zijn ook in Ocst-Azië
de dc-i.kbfelden van het driemogendhedenpact meer en meer tot de richtsnoer eener
practische politiek geworden, welke door Japan kraentig geleid, door de instemming van
Duitschland «en Italië gesteund wordt.
De erkenning van Nanking door de As was
daarbij een even Velangrijke gebeurtenis als
de succesvolle Japansche bemiddeling in het
conflict tusschen Thailand en Indo-China en
later de militaire samenwerking tusschen
Frankrijk en Japan in Indo-China, welke met
volledige instemming van Vichy tot utand
kwam. Met het verleenen van bepaalde militaire rechten aldaar is de in het driemogend
hedenpact neergelegde aanspraak van Japan
op leiding in Oost-Azië voor de eerste maal
ook erkend door een mogendheid,. die zelf
niet tot de onderteêkenaars van deze overeen
komst behoort.
Militair gezien streeft het driemogendhedenpact het doel na elke nieuwe uitbreiding
van den oorlog te bemoeilijken. Evenals het
politieke deel der overeenkomsten een uitnoodiging tot alle leden om medewerking behelsde, die geneigdheid vertoonen voor de
vorming van een nieuwe ordening, wilde het
militaire deel een waarschuwing richten tot
allen het werk niet te verstoren. Deze waarschuwing is niet onopgemerkt gebleven.
De militaire defensieve
clausules van het driemogendhedenpact vormen heden een niet te ontkomen factor in de
overwegineen van hen, dle verlangen naar
een uitbreiding van den oortog over de geheele wereld. De uitdager weet thans, welke de
reactie zou zijn van de landen, die in het drie
mogendhedenpact vereenfgd zijn.

Het driemogendhedenpact tenslotte heeft
zich daardoor weten te handhaven, dat het
midden in den oorlog den eersten steen legde
voor den opbouw van een veiligen en blij venden vrede. Het is zonder meer geworden tot
het getimmerte en de omlijsting van de politieke toekomst van een geheele reeks volkeren in twee werelddeelen. Steeds krachtiger heeft men de in het driemogendhedenpact neergelegde gedachte gezien als de
Magna Charta eener nieuwe betere wereld.
Hier werkte een natuurwet, welke een discipline van staatslieden wist om te zetten in
practische constructies, die ten voordeeie
zijn van alle betrokkenen. Het driemogendhedenpact weet zich te handhaven omdat het
aan elk volk de voortzetting van zijn eigen
politiek veroorlooft en' daarbij toch 'het
groote verband van het leven der staten
onderling in het oog houdt, zonder welke
onze kleiner geworden wereld op den duur
niet bestaan kan.
Nog meer landen bij het driemogendhedenpact?

BERLIJN, 26 September.

—

De A.N.P.-cor-

respondent meldt:
In gewoonlijk goed-ingelichte

kringen

acht men het niet onmogelijk, dat het aantal
bij het driemogendhedenpact aangesloten
staten weldra zal worden uitgebreid. Natuurlijk kan tevoren noch een datum noch
een naam genoemd worden. Wat den datum
betreft, zou de verjaardag van het pact daarToor een uitgezochte gelegenheid zijn.
Het lidmaatschap staat theoretisch voor
eiken staat open, mits deze maar de'nieuwe
ordening erkent en het zijne er toe *wll bijdragen, dat de funeste' overheersching van
internationaal jodendom en plutocratie worde weggejaagd. De practijk sluit dan wel b.v.
de Zuid-Amerikaansche staten uit, wijl deze
vooraf tegenwoordig onder een ongehoorden
druk van de zijde van Washington leven.
Toch blijft er nog een heele kring van landen, voor welke het lidmaatschap van het
pact naast theoretische ook practische waarde heeft. Wij noemen Finland, Spanje, Zweden, Portugal, Zwitserland, Turkije, waarbij
speciaal gedacht mag worden aan de naties,
die in offervaardigheid en Europeescfce-n zin
aan den algemeenen strijd tegen het bolsjewistische gevaar deelnemen. Óp deze basis
zijn er nog heel wat andere Europeesche
'staten, die voor toetreding in aanmerking
komen. Vast staat in ieder geval,- dat de As
ook op diplomatiek terrein niet stil zlt.
UNIVERSITEITS-EXAMEN
Nijmegen.
R. K. Universiteit. Doctoraal
rechten de heer J. R. van Schaik. 's-Hage; candidaats rechten de heeren E. C. G. Bauwens
uit 's-Bosch en J. J. P. de Mul, Nijmegen.
DOOR DE

TRAM DOODGEREDEN.

Gistermorgen omstreeks 9.45 uur is de 71-jarige E. te M. uit 's-Gravenhage in de nieuwe Scheveningsche boschjes door de blauwe
tram aangereden. Hij was op slag dood.

De Film van de week.
CHICAGO-THEATER
Na een variëerend vóórprogramma met
landelijk- en oorlogsnieuws, komt de hoofdfilm „De man met de twee gezichten". Ofschoon de titel doet denken aan een kennisvoorstelling, is de geschiedenis toch van een
geheel andere aard, een spannende detective-geschiedenis ontrolt zich en vertelt van
een oogenschijnlijk stijve procuratiehouder,
die zich later ontpopt ais een groot misdadiger. Deze man is gedurende IQ jaar achtereen in dienst van groote bankinstelling en
weet het volle vertrouwen der directie te
winnen. Onderwijl treft hij op een geraffineerde wijze zijn voorbereidingen en a's hij
de kans schoon ziet. slaat hij zijn slag en
trekt er met ruim 2.000.000 mark tusschen
uil? Tijdens zijn vlucht raakt hij verward
in de strikken van een handig avonturierstsr en haar medewerker, die op hun beurt
weer trachten de buit machtig te worden. De
bij het verhaal behoorende jonge, energieke
detective achterhaalt het heele stel, arresteert het edele tweetal, terwijl de oplichter
vale door een schot. Hetgeen maar gelukkig
is, want de jonge detective is verloofd, met
een ■ stiefzuster van den man en dat geeft
natuurlijk eenige moeilijke verwikkelingen,
die nu meteen uit de wereld zijn. Een handig in elkaar gezette film, die goed wordt
gespeeld en waarin Paul Dahlke de hoofdrol
prima

vertolkt.'
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De wereldvermaarde Telepaath Hypnotiseur met medewerkenden o.a.

LES STAiliïV
Acrobatisch danspaar.

RE ATA de man met de geheimzinnige handen.
FAKIR BEN A I S S A die U in extase brengt.
Het muziek wonder BRA M A.
SENSATIE

—

KUNST

—

CHARMA i- GRATIE

PLAATSBESPREKEN vana. HEDEN van 7

—

2617

9 uur en verder ELKEN AVOND

het gelid der Germaansche volkeren verwerft.
Op de diverse toespraken volgde hartelijk
applaus.
Tenslotte werd technisch nog medegedeeld,
dat de conferenties in het departement van
volksvoorlichting en kunsten voortaan zullen
worden aangeduid als Nederlandsche, die in
he*: gebouw Kneuterdijk 20 als Duitsche'persconferenties.

- Spanning:
WILLEM II NOAD

OP EEN NA OUDSTE INWOONSTER VAN
DEN HAAG OVERLEDEN.
Twee dagen na haar 102den verjaardag.
Dezer dagen werd melding gemaakt van
het feit, dat de op een na oudste inwoonster van dé residentie, mevr. de Weduwe
Klaasje van Eyk-van Leeuwen, wonende
Paramaribostraat 121, op 25 September 102
jaar werd. Het nog vrij krasse oudje stond
de afgeloopen week in de algemeene belangstelling. Hoewel zij op haar feestdag juist
bedlegerig was en van bezoek verschoond
bleef, kwamen talrijke gelukwenschen en
eenige kleine geschenken binnen. Ook het
gemeentebestuur liet zich niet onbetuigd en
zond een felicitatieschrijven.
Blijkbaar is de emotie voor haar toch nog
te groot geweest. Naar we vernemen is zij
heden overleden.

— Theodorus A. J. van Hest en Anna M. S.
van Geste}
Henricus M. Laming en Anna
M. J. Willemsen
Antonius J. C. Broers en
Henricus J. P. Bruens
Joanna M. C. Kooien
en Cornelia C. Smits — Cornelis A. van Dorst
en Henrica A. J. de Leeuw
Adrianift J
H. D. van Boxtel en Adriana C. F. van Riel
— Joannes C. Mannie en Adriana A. van
Berkel — Jacobus J. A. de Roos en Philomena
A. E. M. van Groenlnge.

Traditie

a.s. Zondag Sportpark

— —
—

Half drie

—

Van Uw huwelijk een foto
van

Fotografisch Atelier

Fa. H.vjd SCHOOT, Zomerstraat37. Te 1.7788
7247

BESPREEKT TIJDIG.

HUWELIJKEN:
Petrus A. de Hommel 28 j. en Josephina A. f
NATIONALE JEUGDSTORM.
Petrus A. C. de Veer
M. Oerlemans 24 j.
De hoofdstonner, leider van den nationa- 46 j. en Hendrika M. van Zijl 42 j.
Anlen Jeugdstorm heeft, nu de jeugdstorm ze- tonius J. C. Prince 28 j. en Joanna M. Gijsven jaar bestaat, besloten 1200 oude, trouwe brechts 25 j.
Josephus A. Daems 31 j. en
leden te eeren, door hun een bijzonder draag Cornelia A. J. Janssen 24 j.
teeken te verstrekken, voorzien van hun
stamboeknummer, een eeredraagteeken dus.
WAARSCHUWING
Alleen zij, die vóór 10 Mei 1940 lid waren,
De commissaris van politie te Tilburg vervan den Jeugdstorm, zullen dit eereteeken
zocht
ons opname vati het navolgende..
ontvangen. Zaterdag zal deze uitreiking gegeDe
laatste
van
land,
schieden in alle streken
ons
in colporteerd dagen wordt langs de huizen
gedrukte
in
blauw
en
rood
met
verschillende plaatsen in de oude kwartiewaarop een gedichtje van» twee couren, waar de Jeugdstorm zijn moeilijke taak kaarten,
pletten. Bij niet aandachtig lezen krijgt men
heeft aangevangen.
indruk met een uitgave van de NederlandDien middag zal de hoofdstonner van den
sche
Unie te ijoen te hebben.
16.30 tot 17 uur door de radio zijn getroukostprijs van dit drukwerkje is 35 cent.
De
wen toespreken en over hun hoofden heen Bij onderzoek is gebleken ,dat dit geen uitgaaf
de geheele jeugd van Nederland.
is van de Nederlandsche Unie en de opbrengst
komt dan geheel ten goede van de colporteurs.
De commissaris van politie verzoekt verder
bij aanbieding van dit drukwerk onmiddellijk de
politie te waarschuwen.

—

—

—

Kerknieuws.

ZELFSTANDIGHEID VAN NEDERLAND
GOEBBELS OVER DE BETEEKENIS VAN
DEN GROOTEN VELDSLAG TEGEN
De eerste persconferentie op het departement
HET BOLSJEWISME.
van volksvoorlichting en kunsten.
Alleen de Duitsche weermacht heeft
het mogelijk gemaakt, dat thans nog
Dezer dagen werd onder leiding van den
neutrale politieke betweters achter heer M .Blokzijl, hoofd van de afdeeling
hun tafel kunnen zitten te critiseeren. perswezen \fan het departement van volksvoorlichting en kunsten, de eerste dagelijkBERLIJN, 27 September (A.N.P.). Rijksmische persconferentie onder Nederlandsche
in
Goebbels
het
weekblad
schrijft
nister dr.
leiding
door den secretaris-generaal van ge„Das Reich" van dezeiweek een opmerkelijk
departement Prof. dr. T. Goedewaanoemd
nog
artikel, waarin hij uiteenzet, dat velen
gen
met
een rede geopend .Van Duitsche
in
zijn
draagwijdte
niet
staat
de
der miliaanwezig de heeren W. Janke,
waren
zijde
taire gebeurtenissen in het oosten ook maar
Pressé-Abteilung
leider
der
van het Rijksvoor een deel te beseffen, omdat zij niet
Dreves,
H.
von Fetter,
commissariaat,
W.
van
nieuwen
tijd
meten met de maten
den
en zij zich niet kunnen voorstellen, dat het Hauptmann Bruns en O. Grafenhorst.
In zijn openingsrede memoreerde Prof.
hier gaat om een enorme botsing, zooals Jn
Goedewaagen
de hoogachting, die de Duitnog
voorgekomen.
Dergeniet Is
de wereld
sche pers in haar berichtgeving steeds voor
lijke menschen, zoo vervolgt de jninister, beseffen niet, dat het bolsjewisme zich met Nederland en zijn cultuur betoond heeft. Na
alle ter beschikking staande krachten tegen een woord van welkom tot de Nederlandsche
zijn vernietiging te weer steld. Onze solda- pers sprak hij de hoop uit, dat zij in het
ten echter kunnen er thans van verhalen, huis van het departement de bron moge vinden, waaruit zij in de toekomst het nieuws
wat Moskou van plan was.
Zij hebben met eigen oogen gezien, hoe ver zal kunnen putten in het belang van het
de bolsjewistische voorbereidingen tot een Nederlandsche volk. In het bijzonder bracht
genadelooze vernietiging van Duitschland spreker dank aan den Presse-Dezernent, den
en daarmede van Europa, reeds waren ge- heer W. Janke, voor de wijze, waarop hij als
vorderd. En dat onze soldaten thans do,r leider der persconferenties, steeds op de bres
hun direct contact met het sovj et-systeem stond voor de belangen der Nederlandsche
zich ook een voorstelling kunnen maken van pers
Met nadruk wees hij er op, dat de thans
den werkelijken toestand, waarin het volk
in dit paradijs van arbeiders en boeren leeft, aangevangen persconferenties op het deparis ook voor de toekomstvan de grootste be- tement, die plaats vinden in volledige overteekenis. Immers, evenals na den veldtocht eenstemming met de Duitsche autoriteiten,
in Polen, in Duitschland geen verschil van zullen worden gehouden in den geest van het
meening meer kan bestaan, over het joden- streven naar volledige gelijkgerechtigdheid
vraagstuk, zoo zal ook na den veldtocht in van ons volk
het oosten, in Duitschlan_3- 'geen debat meer
Na een kort woord van den heer M. Bloknoodig zijn over het vraagstuk van 't bolsje- zijl, in aansluiting aan deze rede, sprak de
wisme. De minister keert zich tegen de- neu- heer W. Janke, leider der Presse-abteilung
trale critici, die vanuit hun studeervertrek- van het Rijkscommissariaat, die vooreerst de
ken de gebeurtenissen trachten te verklei- heeren Prof. dr. T. Goedewaagen en M. Bloknen en merkt spottend op, dat zij met hun zijl voor de door hen gesproken woorden
geheele litterairen en maatschappelijken dank zegde, vervolgens in herinnering bracht
aanhang vermoedelijk nog niet in staat zouwelk een uitnemende wijze van samenwerden zijn een enkel sovjet-dorp te veroveren. king zich reeds allengs tusschen de NederHun betweterij komt des te minder te pas, landsche en Duitsche instanties ontwikkeld
omdat alleen de Duite'che weermacht het mo- had en ten slotte met verwijzing naar de regelijk heeft gemaakt, dat zij nog rustig achter
de, welke de Rijkscommissaris, rijksminister
hun schrijftafel zitten. De haat tegen het Seyss Inquart 27 Juni j.l. te Amsterdam hield,
nationaal-socialisme heeft echter velen de er den nadruk op legde, dat ook dit stadium
oogen verblind, zoodat de beoordeeling niet
in de ontwikkeling bewijst hoe het doel der
alleen niet objectief, maar in de hoogste mate Duitsche
autoriteiten is, de zelfstandigheid
eenzijdig is. Men praat heel veel over Eurovan
Nederland
te bevorderen, geenszins anpeesche cultuur, maar iedere aan het oostenexatie
in
het
voornemen ligt en hoe, allijk front strijdende soldaat doet daar heden
naarmate
het
Nederlandsche
meer voor, dan de politieke tinnegieters, die weet te maken van verkeerde volk zich ~vrij
oude bindinnu het hoogste woord hebben. De tijd gaat gen, van Engelsche invloeden en
van Joodzijn ijzeren gang, hij is nog nooit blijven
vrijheid
sche
deze
heerschzucht,
bereikt
staan en vooral nu ga"at hij met reuzen schre- woi-it en
eervolle, plaats in
een
Nederland
den een groote toekomst tegemoet, waarin hij
de poort openstoot naar een nieuwe eeuw.

.

.

HARMONIE BIOSCOOP.
Wegens het groote succes, dat de Harmonie
met de Scandinavische film Lajla (De roepstem van het Noorden) had, wordt deze film
deze week nogmaals in b.gt bioscoop vertoond, zoodat eenieder deze prachtige film
nog kan gaan zien. Het is een film met een
spannend gegeven en mooi van spel, waarbij
muziek en zang zich geheel aansluiten. Door
Aino Taube en Ake Ohberg worden de hoofdrollen vertolkt.
Een uitgebreid voorprogramma gaat aan
de hoofdfilm vooraf.CINEMA ROYAL.
In het filmwerk „Theo op het huwelijkspad" (Herz, modern möbiliert), op knappe
wijze geregisseerd door Theo Lingen, zijn de
komische verwikkelingen niet van de lucht.
Theo Lingen speelt hierin, gesecondeerd door
Gusti Huber een hoofdrol, als de man die
in een variété-theater de schijnwerper bedient en zijn mooiste licht schenkt aan een
nummer-girl waarop hij verliefd is. Dit meisje (Gusti Huber) is evenwel- eerzuchtig en
droomt er van een eersterangs ster te worden en toont meer voorliefde voor een rijk
heer, die eenige kamers voor haar' laat inrichten door een binnenhuis-architecte
(Hilde Krahl). De eenvoudige belichter
voelt
zich evenwel zeker van zijn zaak en roept
de hulp in van dezelfde architecte om kamers in te richten in zijn nieuw te openen
radiozaak, waaftn hij zijn uitverkorene wil
binnenleiden. Er komen complicaties, die alles in banen der geleidelijkheid voeren. Zoo
worden abusievelijk de kamers voor het nümmermeisje ingericht in een verkeerde *r*oning,

ietc wat den eigenaar dier kamers

(Gustav

Fröhlich), die op het eerste gezicht Verliefd
wordt op de aardige binnenhuis-architecte,
bijzonder aanstaat, 't Slot van de geschiedenis is dat Theo zijn nümmermeisje krijgt,
terwijl de heer in wiens woning- abusievelijk
kamers werden ingericht zijn- binnenhuis-

architecte verovert.,De situaties in dit knap
en vlot gespeelde filmwerk waarin sprankelende humor niet ontbreekt, bereiden den
toeschouwer veel plezier. Om te schateren is
b.v. de uitvoering in het theater, waar het
nümmermeisje, dat zich een plaatsje in het
ballet wist te veroveren, dank zij de vriendelijkheid die zij voor een tenor aan den
dag legde, de heele' voorstelling in het water
doet vallen. Zij nog vermeld, dat ook Paul
Henckels een bijzonder aardige rol in deze
Tobis-film is toebedeeld.
In het voorprogramma wordt het wereldnieuws vertoond, benevens een aardige cultuurfilm, die den bezoeker door het Roemeensche land voert.
Ganzeboom.

STADSSCHOUWBURG
Hier wordt deze week een reprise gegeven
van de beste, Nederlandsche film De Kribbebijter. Zooals bekend stond deze film bij vorige vertooningen in het teeken der belangstelling, zoodat er ook dezen keer een druk
bezoek aan genoemd theater gebracht zal
worden.
De artisten, die aan deze film medewerken
zijn o.a. Cor Ruys, Louis de Bree en Frits
van Dongen, zoodat men van goed spel verzekerd is, in een film van vroolijken inhoud.
Deze leuke film wordt aangevuld met het
wekelijksche bijprogramma.

BENOEMINGEN
Z. H. Exc. Mgr. A. F. Diepen, Bisschop van
's-Hertogenbosch, heeft benoemd:
tot pastoor te Bladel den Weleerw. Zeergel.
heer dr. -W. O. C. Kersèmakers met gelijktijdig
eervol ontslag aan den Zeereerw. heer J. A.
Simkens; tot vice-prefect aan het Seminarie te
St. Michielsgestel den Eerw. heer C. S. Janssens
(priester van het Seminarie); tot pastoor te
Batenburg den Weleerw. heer Th. H. J. v. d.
Heuvel; tot vicarius te St. Anthonis den Weleerw. heer J. P. J. Haerkens, tot kapelaan te
Mill den Eerw. heer Cl. A. J. M. Qerris( priester van het Seminarie); tot rector vani het
Liefdegesticht te Millingen den Weleerw. heer
W. J. M. Bergmans, tot kapelaan, te Eindhoven
(H. Trudo) den Weleerw. heer J. Q. M. van
Qriensven, tot kapelaan, te St. Oedenrode den
Weleerw. heer M. C. J. Schoenmakers, tot
kapelaan te Den Dungen den Weleerw. heer J.
H. J. Teunissen, tot kapelaan te Vught H. Petrus
den Eerw. heer W. F. M. Raymakers (priester
van het Seminarie);
tot assistent te Son den Eerw. heer O. J. van
Boxel (priester van het Seminarie), tot assistent
te Bakel den Eerw. heer J. A. M. de Wert
(priester van het Seminarie).
Verder heeft Z. H. Excellentie benoemd: tot
moderator van de K.J.M. V. te Wychen den
Weleerw. Pater kapelaan F. Jute 0.F.M.; tot
geestelijk Adviseur van de R.K.V.V. St. Mich.
Gestel den Weleerw. heer Kapelaan C. J. H.
de Rooij; tot kerkmeester «van de parochie
Nieuwkuyk de heeren J. v. Eeten en J. de Bonth.
(St. Jkl)

WILLEM II—NOAD
De samenstelling der elftallen voor dezen
belangrijken kamp voor morgen op het Sportpark, is als volgt:
■- Noad: Pistorius. doel; Elbrink en Schellekens,
achter; Moonen, Tooten en v.d. Kooy, midden;
Schilders, Vriens, Franken, Wagemakers en
Weyters, voor.
Willem II: Jacobs, De Swart, v. Loon, Schlangen en Engel,- voor; v. lerland, Bruens en Aarts,
midden; Moonen en Spijkers,, achter, Mes, doel.
Scheidsrechter is de heer Zielstra.
GESLAAGD
Op het te Arnhem gehouden examen slaagde
voor het A.5.5.0.-diploma bouwkundig teekenen
enze stadgenoot de heer H. B. J. v. d. Braak.

Laaf ons een film maken

...

van uw bruiloft of feestje, denzelfden avondg
kan ze vertoond .worden en de prijs.... valt
U mede. Foto-Ciné Veldman, Heuvelplein 22.

BRANDSTOFFENDISTRIBUTIE.
Pensionhouders en kamerverhuurders dienen
een aanvraagformulier MD 121 af te halen
ter verkrijging van vaste brandstoffen voor
verhuurde kamers. Alleen zij die door middel
van haarden of kachels verwarmen**» komen
hiervoor in aanmerking. Voor centrale verwarming volgt een nadere regeling.
Voor kamers, welke verhuurd, resp. afgestaan zijn aan ouders, kinderen, klein-, pleeg
en stiefkinderen en verdere familieleden, benevens kostgangers mogen geen extra brandstoffen verstrekt worden. Met kostgangers
worden bedoeld degenen, die huiselijk verkeer genieten.
De formulieren worden uitgereikt op Dinsdag 29 September op het Distrbutiekantoor,
Parkstraat 10, 'kamer 8, van 9—12,30 uur. Deze
Van 24 t/m. 26 Sept. 1941..
aanvrage geldt voor de maanden October en
November.
De volgende aanvrage moet tusGEBOREN:
Hubertus H. A. J. z. van Johannes C. J. schen 15 en 30 Nov. plaats vinden en wel voor
Molenschot en Johanna C .Beckers
Cor- de maanden December 1941 en Januari 1942
nelis A. A. z. van Franciscus J. Verhoeven
en Gerarda H. v. d. Heuvel
Martinus A. J.
z. van Antonius P. A. Vermeer en Ludovica
Dr M. van Heijst
Josephus M. z. van Gegeven wij de hoogste en
rardus H. M. Hooijen en Petronella J. van
Asten
Albertina A. G. d. van Gerardus W.
Smits en Tonia de Ruiter
Petrus M. J.
z. van Joannes J. M. Maijen en Josephina voor uw OUD GOUD, ZILVER, BRILLANT
M. J. G. Verbunt
Lambertus A. z. van en DIAMANT. Ook aan huis te ontbieden.
Antoon Timmermans en Bertha J. Heesakkers
Cornelis J. A. z. van Henricus A. Th.
.Clijsen en Cornelia M. J. van Groeninge
Henrica M. Th. d. van Louis J. C. Oosterbaan ZOMERSTRAAT 39, "
TEL. 5071.
en Theresia E. M. Ansems
Josephus P. Th.
z. van Cornelis A. van Spaandonk en WilBiljarten.
helmina J. H. Quinten
Adrianus J. C,
z. van Adrianus Koppens en Antonia E. BieT ABATTOIR”.
rens
Maria A. J. C. d .van Charles J. BILJARTVEREENIGING
Invitatie-tournooi.
Faes en Petronella C. F. Leijten
Anna M.
W. d. van Henricus M. F. Sweep en Helena
Met het naderen van het einde van 't inF. P. van Uden
Antonius A. z. van An- vltatie-tournooi georganiseerd door boventonius Verhoeven en Henrica M. C. Torre- genoemde vereeniging in café 't' Abattoir"
mans
Gerarda W. B. M. d. en Marius C. aan de Enschotschestraat, groeit de belangH. z. van Cornelis C. Zeegers en Anna C. stelling en stijgt de spanning.
Snelders
Josephina A. M. d. van Jacobus
Ook Donderdagavond heerschte er in geA. Janssens en Lucia M. Beerens
Johannes noemd café 'n groote drukte, toen twee parL. M. z. van Johannes C. N. van Doremalen tijen werden gespeeld. J. Hazendonk, lid van
en Bertha P. J. van den Boer
Johannes de organiseerende vereeniging won op zeer
L. z. van Theodorus M. J. van Heesch en regelmatige wijze van H. Panhuijzen.
Fr. Rijnen, de nieuweling in dit tournooi,
Maria H. F. de Kort.
van „Langzaam maar zeker" ontpopt zich
OVERLEDEN:
als 'n nieuwe ster in de Tilburgsche biljartCatharina P. Eist echtg. van Adrianus P. wereld
door ook zn partij van C. Busenveijer
Broos 48 j.
Anna M. A; Meijs, echtg. van te winnen.
De resultaten waren:
Johannes C. G. v. d. Wouw 4? j.
Co?nelius
pt. brt. h.s. gem.
J. Van de Wouw echtg. van Johanna M. v. J. Hazendonk
200
32 " 28 6.21
d .Gevel en bevorens weduwn. van Adriana H. Panhuijzen
175 3_ 21 5.46
Schilders 63 j.
Wilhelmina A. M. Quant
193 35
68 j.
28 5.51
Martina Traa, echtg. van Marinus C. Busemeijer
Rijnen
200 35 27
571
C. Op 't Hoog 45 j.
Johanna M. van Nieu- Fr.Met nog twee speelavonden
voor de boeg
wenhove echtg. van Wilhelmus N. Smits 43 j.
gaat F. Rijnen aan het hoofd, gevolgd door
HUWELIJKSAANGIFTEN:
J. Hazendonk.
Petrus van Grinsven en Maria Schellekens
Wilhelmus C. P. Pulskens en Nicolazina
Joseph L. M. Donders en Maria
M. Leijten
A. C. F." Vosters
Franciscus P.'H. Simons
Heden moet verduisterd worden van
en Adriana J. A. M. Hagen
's avonds 7,28 tot Zondagmorgen 7.33.
Cornelius A.
Zondag moet verduisterd zijn van 7.26
van Kollenburg en Maria Valk
Gerardus
tot 7.34 Maandagmorgen.
J. v. d. Dries en Jacquelina J. A. L. Vromans
Leonardus H. M. Vermix en Catharina
M. Klaassen
Wilhelmus J. M. Horsten en
Hoofdredacteur: H. K. Arts; Binnenland
Maria A. C. Brants
Cornelis M. J. Vinen
Gewestelijk Nieuws: C. P. J. van Beek;
gerhoets en Maria A. C. Horvers
Philippus
J. J. M. A. Majoie; Stadsnieuws:
Buitenland:
,A.
G
Wolfgang en Elisabeth P. C. v. d. Laak
Ch. J Ganzeboom.

Tilburgsche Berichten.
BURGERLIJKE STAND
VAN TILBURG.
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VERDUISTERINGSTIJDEN.
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L.B.D. Naar wij vernemen worden thans
de noodige stappen gedaan teneinde de leden
van den luchtbeschermingsdienst van gemeen
tuben van 60—40 en 25 et. tewege te verzekeren.

Ivorol is tandpasta en mondwater tegelijk, want
bet overvloedige, desinfecteerende schuim

reinigt

VOUDEN KLOOSTER-JUBILé VAN DEN
HOOGEERW. PATER ANASTASIUS,
O.F.M. Cap. te Tilburg»
Donderdag 9 October- a.s. hoopt Pater

Anastasius, in het Capucijnenkloosier te
Tilburg, het gouden feest te vieren zijner
opname in de orde van de MinderbroedersCapucijnen.

Te 9.30 zal Pater Dr. Damasc enus, Gardiaan, een plechtige H. Mis opdragen, waaronder de jubilaris de H. Professie vernieuwd
en wordt toegesproken door den H.Eerw.
Pater Robertus, Provinciaal.
Pater Anastasius, in de wereld Th. A. de
Goeij, is geboren te Houten, 14 Dec. 1872,
voltooide de Gymnasiale studiën op het
Aartsbisschoppelijk Seminarie te Culemborg,
en trad 3 October 1892 te Babberich in de
Orde van de Minderbroeders-Capucijnen
De jubilaris ontving de H. Priesterwijding
23 December 1899. Na voleindigrhg der
hoogere studiën, volgde reeds 't eerstvolgend
jaar zijn benoeming als Professor van de
Philosophie te Helmond, welke functie gedurende 9 jaren werd bekleed. Steeds meer
openbaarden zich de rijke geestesgaven en
onknakbare energie van den Professor. Op
hem waren de oogen gericht'bij het Provinciaal Kapittel, gehouden te 's-Hertogenbosch
21 April 1909. De keuze tot Provinciaal werd
algemeen toegejuicht. Nu kon hij zich geheel geven'en met volle kracht werken, om
de Orde der Capucijnen en haar Missiën tot
hoogeren bloei te brengen. Een van zijn
eerste daden was de involging van het uitdrukkelijk verlangen van Z.H. Paus Leo XIII,
dat de Neerlandsche Capucijnen zich zouden
vestigen in alle groote steden van Holland.
Kerk en klooster werden gebouwd midden in
de Jordaan te. Amsterdam, waar sindsdien
veel verloren 'schapen ?rjn' teruggevoerd
naar Jezus' Kerk. Op een heel bijzondere
wijze toonde de jubilaris zijn ijver voor de
Missiën, door een visitatiereis naar Borneo,
ter aanmoediging en tot troost van hen, die
.alles ten offer brengen, om in het woeste
Borneo Jezus' rijk te vestigen. Die gelegenheid werd aangegrepen om te onderhandelen met den Apostolischen Vicaris van Ned.
Oost-Indië, en bij een bezoek aan Padang,
de Missie van Sumatra over te nemen van
de Paters Jezuieten. Door een bezoek, bij de
terugreis in 1912, aan den H. Stoel en den
Prefect van de Congr. tot Voortplanting dcs
Geloofs, Z. E. Kardinaal Giotti, werd die
overname een feit. Na de voleindiging der
drie jaren^an het Provinclalaat, volgde een
Gardianaat van drie jaren,- eveneens te
's-Hertogenbosch en daarna in 1915 de
herkiezing als 'Provinciaal. In 1918 keerde
de jubilaris terug naar Helmond als Directeur der Philosophische Studiën. Na een
verblijf van drie jaren te Helmond, volgde
1921 de overplaatsing naar Tilburg, om daar
als Procurator van de Missiën, onafgebroken
uit alle kracht te ijveren.
Waar dan ook en in de verschillende bedieningen, heeft de jubilaris steeds onvermoeid gearbeid, en met stichtende vroomheid
gebeden, tot heil zijner Orde en van velen
daarbuiten. Zooais het moet, volgens het doel
van de Capueijnen-Orde, is in hem schitterend uitgebeeld het werkende leven van
Martha, en de beschouwing en vroomheid
van Maria, en dat alles in echt Franciscaansche levensblijheid. Wel jammer, dat
zijn geschokte gezondheid, hem noodzaakte,
nu voor een paar jaren, de bediening als
Procurator in andere handen te stellen. Toch
zal de bezieling, ook bij de vele Zelateurs en
Zelatricen gewekt, blijvend ziin. De, vele
vrienden van den jubilaris zullen zeer zeker,
met zijn confraters, Gode danken, en dankbaar gestemd ook vurig bidden, voor het
herstel zijner gezondheid. Nog vele jaren!
't Is de wensch van de vele vrienden en niet
het minst van al de confraters.
Wegens de'minder gunstige gezondheidstoestand van den jubilaris kan er .geen receptie plaats vinden.

niet alleen Uw tanden, maar óók Uw geheele mond. Ivorol in

OOSTERHOUT.
kampioen
Wie zal
worden ?
Morgen Zondag wordt op het parcours der
„Warande" de training voor het kampioenschap 1941 voortgezet. Op een nog nader te
bepa.en datum in October wordt het kampioenschap verreden. De animo is buitengewoon groot en daar de punten verschillen
niet groot zijn, is er zeer interessante sport te
verwachten. „De jonge renner" staat in het
volle teeken der Wielersportbelangstelling.
Van komen en gaan. Ingekomen: Adrianus v
Gils van Gilze naar Boschstraat 114; Theodorus
H A Nieuwenhuizen van .Breda naar Julianalaan
37; Adriaan P v Loon van Dongen naar Hoogstraat 94; Anna M Klaassen van Teteringen n.
Oudekerkstraat 11; Clémence M J Lecomte van
Den Bosch naar Zandheuvel 90; Theodorus A
H v Aarle en gezin van-Dordrecht naar Wilhelminakanaal 37.
Vertrokken: Martinus J v Loon, J v Hoogstr
94 en Elisabeth v d Aa, van Steenovenschebaan
47 naar Dongen; Johanna M Bakx van Molenstr
31 naar Terneuzen; Johannes v Dobbelaar van
Prins Hendriklaan 33 naar Westdorpe; Johannes
11 J A M v d Pol en echtg van Gasthuisstraat
16-12 naar Breda; Johanna L Weterings van 2e
Kegelstr' 9 naar Ginneken; Petrus C Ansems v
Prov weg Oosteind 88 naar Raamsdonk; Angela
Th M Kramer van Arendstraat 27 naar Hooge
en Lage Zwaluwe; Helene C M Hermans van
Hoofscheweg 18 naar Heerlen.
d
Burgerlijke Stand. (Tot 26 Sept.) Geboren:
Johanna M d van P J Jansen en J v Dorst;
Pietronella A C d van M A Tielemans en ü M
Hde Hoogh; Hendrikus J z vanG A v Bavel en
C Wijnings; Feike z van J v d Giessen en H
Jager; Wilhelmina J d van P W Reemans. en
J J v Ham- Maria J C d van H de Vries en
C M A Bouwens.
Overleden: Elisabeth P S de Vos 11 weken
Ghuwd: Johannes H J A M v d Pol en Maria
A C Fick; Marinus v Meel en Petronella G
Warmoeskerken; Adrianus Nuijten en Bertha M
Volman; Gerardus J v Geel én Elisabeth J W
M Akkermans; Henricus Drissen en Pietronella
C Broeders; Cornelis J v Gils en Engelina M
V Dorst.
Huwelijksaangiften: Wilhelmus H L Biemans
30 j en Maria J Oomen 28 j; Arnoldus A P
Romme 28 j en Elisabeth H Verbunt 34 j.
Wielersport.

KAATSHEUVEL.

Verloren voorwerpen.

Op het politie-bureau
is aangifte gedaan van de vermissing van:
een blauwe regenjas. Een heerenportemon-

naie met ritsluiting en inhoud. Twee dlstributiekaarten.
Schoolfeest. Donderdag a.s. wordt in beide
jongensscholen het zilveren professiefeest van
den Eerw. Broeder Overste Joad herdacht.
Meteen plechtige H Mis in de St. Janskerk
wordt de dag begonnen. Na den middag
wordt de jubilaris met zang tooneel, gymnastiek en voordracht gehuldigd.
Diptherie. De gevallen van diptherle blijven zich uitbreiden. Ofschoon de aard der
ziekte, als gevolg van de inenting van het
vorig jaar ,over het algemeen vrij onschuldig
is, kwam deze week het eerste sterfgeval
voor, doch bij een jongen, die niet geënt was.
Benoemd. De heer A. Leijsten alhier is benoemd tot bedrijfsleider van de R.K. Coöperatieve V.0.V.0. te Doesburg.
Wisselconcert. De harmonie Sophia's vereeniging uit Loon op Zand komt Zondag 5
October in de Euphoniazaal een concert geven onder leiding van den heer P. van Abeelen.
LOON OP ZAND-KAATSHEUVEL.
Burgerlijke Stand. (Van 11 t.m. 25 Sept.)
Geboren: Maria J d van L J Musters-y Dijk;
Johannes M z van J J Stevens-vd Wiel; Johannes W G C z van L J J v Loon-IJpelaar;
Machielus z van L Koenen-Kops; Jonhanna A M
d van A J Dirksen-v Gulik; Victor W z van G
vd Hoek-v Ostende; Jan B C A M z van P J
v Leeuwen-v Dun; Petrus H ,z van J H v BavelKlijn; Cdrnelis G W M z vanC A A v lerselHamers: Catharina A M d van F B Hutten-Masseurs; Johannes'C M z van MJC CoomansMaas; Francisca E A d van A F v Woensel-v
d Broek.
Overleden: Gerardus W P v d Velden 14 j.
Gehuwd: Wilhelmus de Haen 31 j en Dymphna
Schalken 27 j; Theodorus Ligtvoet 21 j en Maria
Greve 20 j; Jan C v Gammeren 26 j en Adriana
Oerlemans 24 j.
Huwelijksaangiften: Martinus v Mourik 35 j
en Dimphna Schalken 28 j.
Van komen en gaan. H. A. Prins van Tilburg;
Ma H v Woensel van Oirschot; L Koenen van
Raamsdoijk; C E Snoeren, van Kessel; Ma A
Verschuren
Udenhout; O M Kroot van
Waalwijk; G P Moonen en echtg v Udenhout.
Vertrokken: Ha M Kamphaus naar Tilburg;
E C de Leeuw naar Beesel; F Groothuis en kinderen naar Beesel; Ch Mark naar Tilburg; J P
Vrinten en echtg naar Tilburg; A M Vastree n.
Tilburg; C G Tirion naar Wageningen; A Groenendaal naar Gilze; Da A M Schalken naar
Eindhoven; Ja C Broeders naar Baerle-Hartog.

OISTERWIJK.

PATER ANASTAStUS
(Foto

v. d.

Schoot)

RETRAITEHUIS CENAKEL
Zondag 28 September om 3 uur recollectie

voor

meisjes

uit

Tilburg.

GOUDEN BRUILOFT
a.s hoopt het echtpaar
M. Kok-v. d. Laarschot, Nijverstraat 129 zijn
gouden huwelijksfeest te vieren.
Hoewel het voornemen bestaat hef feest in
intiemen kring te vieren is niettemin een buurtcommissie gevormd die er voor zal zorgen dat
deze dag niet onopgemerkt voorbij gaat.
Op 4 November

Provinciale Berichten.

Burgerlijke Stand (Van 20—25 September)
Geboren: Maria C Jansen; Petronella A M
Jansen; Johannes C M Boot; Cornelia P E M
Loonen; Petrus W Ermen; Maria G M v Esch.
Gehuwd: Wilhelmus v Rooij 51 j en Clasina
Schellekens 44 j
Wilhelmus J J v Opstal
26 j en Leonora W Rueter 21 j*
Overleden: Adriana M v Doormaal 53 j echtg
van Hendrikus v d Heijden; Gomelis Verhoeven
78 j echtg van Maria de Kort.
Van komen en gaan. Ingekomen: A P v Terheijden, dienstbode, van Bergen op Zoom,
Stationstr 31 naar D 357.
Vertrokken: H v Coeverden van D 361 naar
Wageningen Dijkgraaf 10; A P Lapien van A
374 naar Haaren B 103; J W v Heel van C 226
naar Waalwijk Putstr 86; E J Lammers van
B 267 naar Aalsmeer, Hortensialaan 13; D vd
Sluijs, van A 365 naar Wassenaar Hogebeetstr
20; C Schellekens van A 534 naar Udenhout C
127; P W vd Rijdt van B 395 naar Den Bosch
Hinthamerstr 191
Gevonden en verloren. Gevonden: een roode
damesporternonnaie inhoudende ongeveer f6.
Verloren: zilveren damesarmbanie; ceintuur
van oude zwarte gabardine damesregenjas;
boodschappentasch inhoudende rood emmertje
met een blauw dekseltje van kookpan; bruine
portemonnaie inh. 5 gld. aan zilverbons; bruine
portemonnaie inh. f 1.65; handschoentje en een
knot zwart garen.

—

DRUNEN.
Werk opgedragen. Aan de aannemers de
Wit en Schapöndonk alhier, is opgedragen
het bouwen van een dubbel woonhuis, voor
rekening,van A. van Lieshout alhier.
BAARLE-HERTOG
Nieuwe leerkracht. Wegens toename van
het aantal leerlingen aan de RK. Bijz. JonVarkensfokvereeniging, Op de gehouden
gensschool alhier zal, met ingang van 1 Jan. bestuursvergadering
van de varkensfokver.
a.s. waarschijnlijk de achtste leerkracht wor- werd besloten, wegens overcompleet een
der
den aangesteld.
fokbeercn te verkoopen.

Handboog

GILZE-RIJEN.

INGEZONDEN MEDEDEELING.

.

GILZE

OIRSCHOT.
6,
Tooneel. Op 7 en 8 October a.s. zullen in
het p'arochiehuis eenige tooneelstukken worden opgevoerd door het Tooneelgezelschap
Piet Vink.
Aanbesteding. Onder architectuur van A.
Vriens te Moergestel is aanbesteed het bouwen van een tweetal stallen in het ruilverkavelingsb.ok Moergestel. Het werk is opgedragen aan F. van de Wal. aannemer te Oirschot, voor de som van f 10.255.
Besmettelijke veeziekte. Bij het vee van de
Kinderen H. v. d. Ven te Spoordonk is monden klauwzeer geconstateerd. Gevallen van
varkenspest zijn de laatste weken niet meer
aangegeven.

ALPHEN
Eieren-kverin^. In de* afgeloopen week
werden alhier doof de leden van de RK Pluim
veehoudersvereeniging „Sint Willibrordus"
aan de Bredasche Eiermijn 1113 stuks eieren
geleverd tegen den maximum vastgestelden
prijs van f 1.05 per kg. Bruine en witte eieren
waren één prijs.
Matinee.- Traditiegetrouw zal alhier vanwege Alphensche Kermis Zondag door de leden van de Harmonie „Vlijt en Volharding"
in haar clublokaal bij de Wed. van Gorp een
matinee gegeven worden.
'
Arbeids-ongeval. Tijdens de werkzaamheden had alhier de leerlooler A. B. het ongeluk zoodanig in zijn linkerhand te kappen,
dat hij zich onder Dokters hulp moest stellen.
Muziek in cafés. Zondag zal *?ihier vanwege
dat het kennis-Zondag is in verschillende
café's muziek gegeven worden.
GOIRLE.
Uitreiking Aardappelkaarten. Blijkens de
advertentie in dit blad zal a.s. Maandag 29
September een aanvang gemaakt worden
met de uitreiking van aardappelkaarten in de
gemeende Goirle.
Voor bijzonderheden omtrent deze uitreiking verwijzen wij naar 't artikel'verschenen
in dit blad van Maandag 22 September onder
Tilburgsche berichten.
Winterhulp collecte. De eerste lijstencollecte voor het Winterhulp werk zal alhier worden gehouden op Zaterdag en Zondag 4 en 5
v
October a.s.
GeBurgerlijke stand Augustus 1941.
boren: Toblas J. I. z. v. E. I. Dasché- Adler;
Petronella A. A. d. v. A. J. B. v. d. Hout-v.
Gestel; Henricus E. z. v. A. W. Lover-v. d.
Ven; Josephus J. M. z. v. A. A. C. Santegoetsv. Loon; Antonia M. P. H. d. v. J. P. SmitsVerhoeven; Allegonda J. d. v. J. P. SmitsVerhoeven; Antonius A. J. M. z. v. A. Kerkhof-v. Erven; Louisa J. M. d. v. T. M. Mallens-Schoenmakers; Wouthera M. Th. d. v.
J. de Wilde-Eijsermans; Elisabeth A. M. d.
v. J. F. Verhoeven-Boomaars; Leonardus A.
J. M. z. v. J. F. A. Houtepen-v. d. Pol; Maria
A. H. G. d. v. W. L. P. 'M. de Kort-Beljaars
Damen; Maria P. d. v. W. F. v. Rooij-v. Oers;
Johan D. z. v. D. Sènnef-Versteg.
Overleden: L. "Kort 45 j. echtg ,v. D. A. J.
Buijs; v. d. Sande, C. J. J. M. 31 j„ echtg. v.
W. Schuurmans; H. M. v. Heeswijk 53 j., echtgen. v. J. P. J. Venmans; v. Gils P., 77 j.
echtg. v. M. C. v. Gorp.
Gehuwd: L. Driessen 27 j. en C. P. J. Vlemmix; C. v. d. Berk 25 j. en L. G. v. Amelsfoort 20 j.; G. H. Boonstra 22 j. en A. M.
W. v. lersel 24 j.; J. C. Schellekens 26 j. en
M. L. Leuse 26 j.
Bevolking
Ingekomen: M. J. Postelmans,
z. b., Tilburgscheweg 10, v. Poppel (B.); C.
L. P. M. v. d. Hout, z. b., Bergstr. 1 v. Engelen A 19; A. H. F. Zeilmaker, leidster N.A.D.,
Tilb. weg 166, v. Wassenaar, Papeweg 2; C.
J. v. Rooij, electroitechniker, Akkerstr. 39, v.
Tilburg, Bissch. Masiusstr. 19a; A. A. J. M.
Pessers, z. b., Tilburgscheweg 129, v. Tilburg,
Wilhelminapark 21; J. G. H. V. Strijp, z. b.
5, v. Venray Overloonscheweg
Fabriekst^aat
2; M. R.
z ,b., v. Hogendorpstr. 31, v.
Raevels (B.); M. L. Leuse, z. b\ Kloosterstr.
48 v. Poppel (B.); J. van Koolwijk z. b., Akkerstr. 45, v. Breda, Leuvenaarstr. 9; C. v.
d. Berk, machine bankwerker, St. Janstr. 6,
v. Tilburg, Vazalstraat 48; P. M. H. Zoontjes,
chauffeur, Akkerstr. 41, v. Tilburg, Nazarethstr. 10; P. J. M. de Brouwer, z. b., Abcovensfheweg 4, v. Someren Dorp A 11; C. L. J.
M. Vromans, brood en banketbakker, Tilb.
weg 36, v. Tilburg, Besterdstr. 77; J. H. Akkermans, marechaussee, Poppelscheweg 11, v.
Winschoten, Burg. Schönfeldsingel 21; A.
Stegehuis, 1.1. Vliegtuigmaker Kon. Mar., Akkerstr. 51A v. Den Helder, Buitenhaven 12;
J. W. C- v. d. Zanden, timmerman, Akkerstr.
37 v. Tilburg, Antoniustr. 30; 'C. J. J. M. Verschuuren, handelsagent in textielgoederen,
Tilb. weg 26, v. Tilburg, Wilhelminapark 8;
J. A. B. M. v. d. Bijl z. b., Tilb. weg 26 v.
Tilburg, Goirlescheweg 23; J. C. Verschuren,
leeraar M.O. gymnastiek, Akkerstr. 45, v.
Ginneken en Bavel Markt 13; M. H. M. v.
Tilburg, huishoudster, Tilb. weg 163b, v. Dongen, Tramstr. 54; J. W. Chevallier, ass. werkmeester N.S., Akkerstr. 43, v. Adam, Prinsengracht 103; P. J. F. Smits, z. b., Dorpstr. 1,
v. St. Michiels-Gestel A 228; C. H. A. Verhoof
z. b., v. Hogendorpstr. 5 v. Tilburg, Fraterstr. 3; A. Pieters, ass. accountant, Akkerstr.
51, v. 's-Bosch, Graafscheweg 51; A. J. M. v.
Strijp z.b., Fabriekstr. 5, v. Venray, Overloonscheweg 2; T. L. Witters, z. b. Kerkstr. 23,
v.*St. Michiels-Gestel B 123.
Vertrokken: J. W. Dietrich, Ingenieur m.
gez., Tilburgscheweg 157 e <n. Esslingen
(Neckar) (DL); J. H. C. Smolders, dienstbode, Akkerstr. 27 n. Tilburg, Wilhelminapark
105; J. A. M. Schouten, wever m. gez., v. Hogendorpstr. 12 n. Tilburg, Oerleschezijstr. 7;
J. M. M. v. Beurden, z. b., Tilburgscheweg
1571 n. Vught, Marktveld 36; F. J. C. C. de
Wit, betonarbeide.r, Hoogstr. 30, n. Naarden,
Wuijvert 7; A. M. van Arent, koopman, Akkerstr. 49 n. Tilburg, Nazarethstr. 10; G. D.
v. d. Berg,* z. b., Hoogstr. 16 n. Tilburg, Langestr. 15; A. M. de Brouwer, z. b., Abcovenscheweg 25 n. Someren Dorp A 11; A. v.
Haeren, gepensionneerd, Tilburgscheweg 164,
n. Tilburg, Transvaalstr. 54; M. J. Postelmans
en kind z.b., Tilburgscheweg 10, n. Tilburg,
Pr.. Sophiastr. 66; G. E. R. M. en J. B. M.
Mes, z. b., Tilburgscheweg 75 n. Enschede,
Oldenzaalschestr. 15; D..'C. v. d. Bosch,
dienstbode, Kloosterstr. 27, naar Oud en
Nieuw Gastel A 108; J. F. M. v. d. Hout, z. b.
v. Bergstr. 1 n. Reusel; H. J. v. Nieuwenhoven, hulpkommics, Tilburgscheweg 5, n.
Gsertruidenberg, Gasthuisstr. 32.

—

—

DJierckx

Tuinbouwveiling. Op 26 Sept. werden aangevoerd: 225 kg. dubb. boonen a 16 et. 30 kg.
stoktros a 23 et. en 22 kg. koolraap a 2 et. per
kg.'
Eierlevering. Deze week zijn aan de B.E.M.
662 eieren gezonden, tegen den vastgestelden
maximumprijs.

TILBURGSCHE BOND VAN HANDBOOG
SCHUTTERIJEN.
Rotterdam—Roosendaal— Tilburg.
De ploeg, die Tilburg zal vertegenwoordigen in den stedenwedstrijd Rotterdam—Roosendaal—Tilburg, is als volgt samengesteld:
1 Jo Raaijmakers, Toujours Content; 2 C.
Klomp, De KorenDloeir; 3 Jos Haans, Na
Arbeid Ontspannin»; 4 Joh. v. Gastel, Nooit
Volleerd; 5 Wim Donders, De Jonge Batavieren; 6 C. Haans, Na Arbeid Ontspanning;
7 Ant. Rijnen, Nooit Volleerd; 8 A. Michielsen, Door Oefening Sterk; 9 C. de Veer, G-audium Inter Nos; 10 Pijnappels, De Jonge Batavieren; 11 L. Jansen, Nooit Volleerd; 12 M.
Bruers, Door Oefening Sterk; 13 B. Eijkemans, Door Oefening Sterk; 14 L. de Cock,
Door Oefening Sterk.

Inzameling beukenhooten enz. Vanwege de
Ned. inkoopcentrale van akkerbouwproducten
werd bij den heer H. van Gestel een agentschap gevestigd voor de inzameling van beukennootjes, eikels en kastanjes, resp. tegen
40, 10 en 4 et. per kg.
Deze artikelen kunnen tegelijk met de tuin
bouwproducten eiken Donderdag van 19—20 NATUURGETROUWE FOTOCOPIEëN.
uur aan dz bekende leverplaatsen gebracht van uw belangrijke stukken, cheques polissen
worden.
contracten enz. Folioformaat 60 ets. Discreti vat"7P Irpt f*!
„St.
Petrus".
Voor
de
leden
van
Eierbond
Fotohandel Veldman, Heuvel 22, TeTfj 8921.
genoemden bond, welke van 21 Juli tot 15
Sept. eieren hebben geleverd is er gelegenheid tot het afhalen van hun verzamelontKruisboog
vangstbewijs tot uiterlijk Maandag a.s. bij
den secretaris van Gestel, Steenakkerstraat.
BOND VAN KRUISBOOGSCHUTTERSHILVARENBEEK
GEZELSCHAPPEN IN NEDERLAND.
Indeeling der districten.
Gevonden en verloren:
dameshorloge,
op
gouden
Een
Verloren:
De bestuurscommissie van bovengenoemde
den weg Middelbeers-Tilburg — een gebloemd organisatie heeft een schema samengesteld
sjaaltje.
voor de indeeling der districten. We vermeleen gulden.
Gevonden: Een zakmes
den echter alleen die districten welke voor
onze streek van belang zijn.
District 1. Tilburg, Riel, Goirle, Moergestel
Oisterwijk, Berkel-Enschot, Udenhout, Loon
op Zand, Kaatsheuvel en St. Joachimsmoer.
District 2: Sprang-Capjellé, Waalwijk c.a„
Drunen,
Heusden,
Vlijmen, Nieuwkuik,
SPORTFEEST VAN DE DUITSCHE
Haarsteeg en Herpt.
OORLOGSMARINE.
District 3. Helvoirt, Esch, Haaren, Vught,
Den Bosch, Nuland, Rosmalen, BerBoxtel,
Van 25 tot 28 September organiseeren een- licum, Den Dungen, St. Michiels-Gestel,
heden van de Duitsche oorlogsmarine, welke Schijndel, Gemonde en LÏempde.
in het bezette Nederlandsche gebied gestaDistrict 6. Eindhoven, Acht, Best, Son, St.
tioneerd zijn, op het sportveld aan de Laan Oedenrode, Nijnsel, Breugel, Nuenen, Nevan Poot en in het zwembad aan de Mau- derwetten Gerwen, Geldrop, Zesgehuchten,
ritskade in Den Haag een groot sportfeest Aalst, Heeze, Leende, Waalre, Valkenswaard,
met wedstrijden in athletiek, voetbal, Borkel en Schaft Dommelen, Westerhoven,
Bergeijk, luijksgestel Riethoven, Steensel,
„Faustball" en zwemmen.
Veldho*-erj Meerveldhoven,
Zeelst, Oerie,
Vrijdag en Zaterdag zullen de voorwedstrijden plaats hebben. Zondag worden de Wintelre, Vessem, Hoogeloon, Hapert, Casbeslissingswedstrijden gespeeld. Vrijdagmid- teren, Net.rsel, Eersel, Duizel, Bladel, Reusel, Hcoge- en Lage-Mierde, Hulsel, Oosteldag om half drie heeft de „Faustball"-eindEsbeek,
wedstrijd van de A-klasse plaats. Voor dezen becds, Westeibeers en Middelbeers,
Oirschot
en
Hilvarenbeek.
Diersei..
eindstrijd zal ongetwijfeld ook van NederDistrict 13. De Baronie met Zundert,
landsche zijde gro<jfe belangstelling bestaan.
Alphen, Ulicoten, Baarle-Nassau,
Chaam,
Het „Faustball"-spel is een uitgesproken Kastelre, Gilze, Ulvenhout, Rijen, Ginneken,
'ontwikkeling
Duitsche sport, die tot hooge
is Bavel, Molenschot, Rijsbergen, Etten, Pringebracht. Het is evenals handbal in Duitsch- cenhage, Sprundel, St. Willibrord, Hoeven,
land als kijkspel zeer populair.
Leur, Beek, Dorst, Dongen, Oosterhout,
Zwemsportliefhebbers hebben gelegenheid 's-Gravenmoer, Teteringen, Terheijden, Wain den voormiddag van denzelfden dag in genberg, Zevenbergen, Zevenbergsche Hoek,
het zwembad aan de Mauritskade het begin Hooge en Lage Zwaluwe, Geertruidenberg,
van de zwemwedstrijden bij te wonen.
Waspik, "Raamsdonksveer en Made.
De beslissingswedstrijd voor handballers
Het is de bedoeling dat de districten door
wcrdt Zaterdagmorgen gespeeld, 's Middags de gevestigde vereeniging enzoo noodig naar
wordt de winnende ploeg van de voetbal- geografische ligging
worden onderverdeeld.
wedstrijden aangewezen. Beide beslissingswedstrijden zijn op 't sportveld aan de Laan
van Poot te volgen.
Onder de marinesoldaten bevinden zich
vele bekende sportlui, die in hun civiel leven
diverse malen op sportgebied onderscheiden
werden. Het publiek heeft bij al deze wedPASTOOR SIMKENS TE BLADEL MET
strijden, die veel spanning beloven, vrijen
EMERITAAT.
toegang.
Naar de B.Crt. meldt heeft Mgr. Diepen op
diens verzoek eervol ontslag uit zijn functie
Hockey.
verleend aan Pastoor Jos. A. Simkens te Bladel met ingang van 3 October. Pastoor Simkens
gaat zich rustend vestigen te Leende.
NEDERLANDSCHEN HOCKEY
Hij werd geboren te Leende in 1870, in 1900
BOND
priester gewijd en was van einde 1900—1902
assistent-rector op Mariënburg te 's-Hertogen
Heeren: Voor het hockeyleven begint mor- bosch daarna kapelaan te Boxtel (St. Petrus)
gen weer het nieuwe seizoen (de dames star- vervolgens kapelaan aan St. Joseph te Til
ten de volgende Zondag) en vol belangstel- burg waarna hij op 28 Februari 1921 benoemd
ling zien wij uit naar wat deze periode aan werd tot pastoor te Bladel.
hockeyvreugd en leed zal brengen.
De samenstelling der Iste klasse is gelijk
gebleven, aan die van het vorige seizoen, toen DR. KERSSEMAKERS ALS ZIJN OPVOLGER
BENOEMD.
Venlo kampioen werd-en Breda zich tegen de
2de klasser Den Bosch wist te handhaven.
Dl ZeerEerw. Heer Dr. Wenceslaus Godefri
Uit overwegingen, de reismogelijkheden be- dus Cornelis Kerssemakers, tot heden profestreffende, heeft men de drie afdeelingen der sor aan het Klein Seminarie, is benoemd tot
2de klasse als volgt samengesteld: Afd A.: Pastoor te Bladel. Hij voltooide zijne voorEMHC 2; HTCC 2; Venlo 2 en 3; Concordia; bereidende studies voor het H. Priesterschap
Tegelen en Maastricht. Afd. B. Forward 1; aan de Seminaries van ons Bisdom van 1910Tilburg 2; MOP 1; Den Bosch 1; Oranje- 10 Juni 1922. op welken datum hij de.H. PriesZwart; Nni en ASV; Afd. C. Zwart Wit 2; terwijding ontving.
I
Push 2; Forward 2; Middelburg. Breda 2;
Het zelfde jaar werd hij uitgezonden naar
Tempo en Lyceum Breda.
Rome, om aldaar zich te bekwamen in het
De 3de klasse omvat in Afd. A. elftallen Gregoriaansche zangonderwijs, waarvoor hij
uit Limburg en Oost-Brabant; ln Afd. O de eene bijzondere voorliefde had. Eind DecemWest-Brabantsche clubs.
ber 1925 keerde hij uit Rome terug, bekroond
Door de opheffing van de
Zuid-Neder- met het doctoraat en werd kapelaan aan de
landsche Hockey Bond, welke „en bloc" in de St. Dionysiuskerk te Tilburg (Heike). Op 25
Nederlandsche Hockey Bond is opgenomen, April
1929 werd hij opvolger van Prof. Dr. A.
zal hieraan nog een 4de klasse worden toe- A. Smyers
(benoemd aan het Conservatorium
gevoegd.
Amsterdam) in het Klein Seminarie. In
te
Vanwege de beperkte beschikbare ruimte,
kunnen wij voor de lagere afdeelingen uit- 1930 maakte hij met den bekenden musicus
sluitend de wedstrijden, waarbij plaatselijke Antoon Hansen en den lateren Rector Cantus
elftallen betrokken zijn, in onze beschouwin- der Basiliek St. Jan als secretaris het bestuur
uit van de Commissie van Toezicht op de
gen opnemen.
Kerkmuziek.
Zuidelijke Iste klasse. Wedstrijden: TilIn 1931 maakte hij deel uit van de comHFCC— missie van dioceusane adviseurs
burg—EMHC; Zwart-Wit—Venlo;
voor orgelJush.
menig pastoor in ons bisdom
restauratie*
en
Ofschoon wisselvalligheden, de sport eigen, dankt aan zijne voorlichting een* nu kostbaar
de best gefundeerde voorspellingen ondermij- bezit.
nen kunnen, is het in dit pfille beginstadium
in het bijzonder, een tasten en teruggrijpen
op de prestaties van de vorige ronde, om een
gemotiveerde kansbespreking te beste te geven. Drie fraaie ontmoetingen staan er in
deze klasse op stapel en Tilburg zal op eigen
terrein met een overwinning op EMMC inzetApostolaat der Hereenlging. Zondag 28 Sept.
ten, terwijl de kampioen Venlo de
eerste zal in de kapel Veemarktstraat (par. Heuvel) een
grondslag voor een herhaling van het suc- H. Mis worden opgedragen voor de leden en
cesvolle seizoen in Breda bij Zwart-Wit zal overleden leden van het Apostolaat der Herweten te leggen.
eeniging des morgens om 8 uur. Verwacht wordt
Push zal in Eindhoven bij HTCC in eens dat de leden en zelateurs in grooten getale
met alle kaarten op tafel moeten komen, om tegenwoordig zullen zijn.
te laten zien hoe zwaar ze dit seizoen wegen.
Derde Orde. Vrijdag, vigilie voor het feest
2de Klasse B.: Forward begint het seizoen
op eigen terrein en krijgt direct een zware van St. Franciscus, stichter van de drie Orde»
kluif opgediend, in de vorm van de histori- Om half 9 plechtige H. Mis. 's Avonds om kwart
6 plechtig Lof, met herdenking van het
sche en steeds aantrekkelijke partij tegen over
Zalig
afsterven van O. H. Vader. — Volle Afd.
MOP. Wij hopen dat de invallers-misère bij
Maandag: H. Michael en Vrijdag
dezeopeningswedstrijd niet te hevig parten en Gen. Abs.
Engelbewaarders. V. Afl.
HH.
komt spelen en de eerste slag waardevol zal
zijn.
Tilburg 2 trekt naar een, voor hen
nieuwe tegenstander: A.S. in Eindhoven,
waarbij perspectieven op. een goed resultaat
in het verschiet liggen.
2e klasse C: Het 2de elftal van Forward
gaat bij het Bredasche Lyceum op bezoek en R.K. BARONIESCHE TUINBOUWVER. (R.8.T.)
Instelling Productenveiling, Breda
voor de 3de klasse B komt het 2de Lyceum
elftal de krachten met Tilburg 3 mete*i, zooAanvoer en prijzen pp. onze veiling van
dat de kansen op een eerste succes voor bei- 26 Sept. waren als volgt: dubb. boonen z. dr.
de Tilburgsche elftallen gunstig zijn.
5000 kg, 16 et per kg.
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Sport.

Kerknieuws.

Kerkelijk Leven.

—

Veilinpherichten.

DINSDAG 4 Nov. a.s. *J
£ Ophopen
onze geliefde 5

’X
j

ouders

GEMEENTE

ALLEEr-:SHOUDfcSSTRAAT

TILBURG.

C

5

m

Op Vrijdag 3 Oktober 1941
MARINUS KOK
uiterlijk des namiddags 5
uur worden aan het buWOUTHERA KOKreau van Publieke Werken
Schijfstraat 66 aanv. d. LAARSCHOT* Lange
biedingen ingewacht voor
> hun gouden huwelijks- ? het afbreken van:
} feest te herdenken.
f
de voormalige boerdeHunne dankbarst
S
rij e.a. en verdere bijbeS
kinderen en
c
horen, in het Leijpark,
t
kleinkinderen.
plaatselijk gemerkt No. 2.
Tilburg, Nijverstraat 129 {
Voorwaarden te verkrijgen tegen de prijs tan f 0.50
aan voornoemd bureau
Afd. Administratie.
Inlichtingen des voorvan 11—12 uur.
middag^
TANDARTS
hervat MAANDAG a.s. de
Practijk.
De Burgemeester van
Spreekuren dagelijks van Tilburg roept sollicitanten
9-10 en I—3. 2521 op voor de betrekking van
Nieuwe Bosscheweq 110

4Bk

vraagt:

\\__\_____

Alleen
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Openbare

Bekendmaking.
GEMEENTE GOIRLE.
Het plaatselijk Hoofd van
Politie in den zin der Wapenverordening der
gemeente Goirle, maakt bekend, dat thans ook onder
meer het onder zich hebben van slag- en stootwapenen, welke bestemd zijn
om op arglistige wijze te
worden gebruikt (bijvoorbeeld: degenstokken, ploertendooders en boksbeugels)
op grond van het bepaalde
in art. 11 (ij verboden is,
terwijl thans ook voor het
onder zich hebben van alle soorten alarmpistolen
een vergunning verischt is.
Degene, die in strijd met
de bepalingen der Wapenverordenïng bovengenoemde wapenen onder zich
heeft, wordt ingevolge artikel 2 (1) der Verordening
van den Rijkscommissaris
voor het bezette Nederlandsche geb cd betreffende de handhaving van de
openbare orde, no. 138/1941
gestraft met den dood, met
levenslange tuchthuisstraf
of tijdelijke van ten minste een jaar, doch van ten
hoogste vijftien jaren, in
gevallen van lichteren aard
met ge*jangenisstraf van
ten hoogste vijf jaren.
Degene, die echter vóór
1 October 1941 alarmpistolen of
bovenbedoelde
slag- en stootwapenen bij
de politie inlevert, zal ingevolge artikel' 23 van het
Uitvoeringsbes'uit
Eerste
van den Secretaris-Generaal van het Departement
van Justitie, ter zake het
onbevoegd onder z^ch hebben van genoemde wapenen, NIET worden ver-

derwijs.

ONDERWIJZER
aan de openbare lagere
school no. 3 (Korte Schijf-

.

Stukken in te zenden bij
den Burgemeester vóór 10
Oktober 1941.

Gasthuisstraat 42,

11. L Crïelaars

ZOMERSTRAAT 52.

Heuvel Tilburg

(hoek Lange Nieuwstraat)

Tel. 8551.

bij „HELCO"

TILBURG
TELEF. 8513

|

Gasthuisstraat 42.

1217

Telefoon 8551

De Notarissen

en

en

»

f

FINAAL VEILEN:

B. TER HOEVEN

—

....
1I
■<
1'Ml!

—

TELEF. 5163

Provisioneel Veilen

EERSTE HULP bij ONGELUKKEN
EN VERB ANDLEER.

Gezellig, Intiem, Beschaafd
VOOR
VOOR
BEGINNERS
GEVORDERDEN

.
'

BEKWAAM BONTWERKER
AANKOMEND BONTWERKER.
.

afbraakveiling.
P_ul Budden^üer

Wij hebben nog een mooie collectie.

J. SMULDERS Azn., Nieuwlandstr. 16 Tilburg.

Opgaaf voor deelname
dagelijks.
Zitting Vrijdass Maandag en
Woensdags van 6-10 uur n tn.

_

zal op Maandag 6 October
des voormiddags te 10 uur
aan café de Haas^Bredasche weg no. 17 a contant
een
publiek verkoopen
groote partij goede afbraak

UW ADRES voor meubileering I
VENDU
SPOORLAAN 62

-

EXTRA AANBIEDING in 2 pers. eiken slaapkamers!!
Groote keuze ln clubs, dressoirs en buffetten. Eetkamers, rust- en slaapbanken, uittrektafels af f 12, .hangen linnenkasten, ANTIEK gebogen kabinet, groot en
klein keukenbuffet, oude schilderstukken, 3 groote passpiegels 250 x 150. 4 stoelen, 2 clubs af f 45. Dames rolbureautje, boekenkasten, 2 pers. dubbel eiken bureau
ministre 107 x 175. Groote en kleine brandkast. Eiken
café buffet met kranen, koopje f 195.
GROOTE KEUZE nieuwe ameublementen!!
WIJ RUILEN en koopen geheele of gedeelten van INBOEDELS.
VENDU, SPOORLAAN 62, TEL. 6478, 11. DE ROY> Beëed.

De THburgsche
Spaarbank

____

bericht.
Groote

Nog een goedef ietsiamp noodig?

w.0.:

'

partij " zware balken,
partij zolderbaddings, hanken, panlatten, planken,
deuren en ramen met en
zonder kozijnen, mulderpannen, trappen, afvoerbuizen, spiegelglas, 7 mm,
riemschijven' transmissies,
partij brandhout, enz. enz.
Voorts een partij nieuwhout:
Esschen, Eschdoorn, linden
eik gekantrecht en ongedeel ik mede, dat PAPIERHANDEL kantrecht platen van 30/35 i

HierdoorD. van Oers- van Sprang
"

I

Agenturen en Commissiehandel
Rubensplein 5
Telefoon 5272
door mg zal worden voortgezet.

HADEX Aroma Soepblokjes

e. a.

HADEX

2626 i

producten

Uw Oude Gramofoon- ,
platen hebben waarde! !
VV jjkopen Uw oudeg-ramof oon- .
■

lEDEREEN GEBRUIKT
'n z\jn eigen belang in
plaats van bladen schuur
de
linnen
bekende
schuurblaadjes

TANTE BLANK

Verrassend resultaat
wettig gedeponeerd.

platen

Kijkdag Zondag 5 Octo-

ber,

TEGEN DE HOOGSTE PRIJS -5

VAN BOXTEL N.V. ■

Gramoloonaldeling Tel 6641 (lotstel 7] )
"

BEEKSCHEDIJK, moderne 1
midd. woningen; betegelde entree, doorl. gang, W.
C. in gang, diepe kelder,
suite, betegelde keuken bijkeuken, apart kolen en 1
fietsenhok, diepe afgesloten tuin, 3 slaapkamers
zolder en platdak, behangen opgeleverd. Koopprijzen vanaf f 7200 vrij op .
naam tn vrij van straataarfegkopten.
VALKENIERSTR. middenst.woningen met erker er
voortuin, betegelde entree
keuken
suite, betegelde
bijkeuken, afgesloten plaats a
achterom, kelderkast, drie
sl. kamers, platdak. Koopprijzen vanaf f 5350 pei r
stuk op naan..
BOUWER TILBURGSCHI r

\ H. M.

.

.

VOOR HET VOLK, DOOR HET VOLK.

_

_

Wentïnk

.

In het begin van de volgende maand zal, ook in onze gemeenten, de
eerste Winterhulp-collecte van dit seizoen worden gehouden.
Dank zij de onvermoeide plaatselijke activiteit, is de totale opbrengst
in het vorig seizoen niet onbevredigend geweest en is aan vele hulpbehoevenden in onze gemeenten bijzondere aanvullende onderstand kunnen
worden verleend.
winter nog veel-grooter zullen
Waar de behoeften in den komenden
ietsje
missen heeft, onze collecten
zijn, vragen wij thans aan ieder die
draagkracht
te
naar
steunen.
-_
-..,._,
Indien gij bedenkt, met welke groote moeilijkheden menschen met*
wel zonder
kleine inkomsten reeds nu al te kampen hebben, dan is het Unoodzakelijk
dringend
winter
dezen
een
extra
steun
in
duidelijk,
dat
meer
z_tl ziin
Helpt ons daarom bij ons streven om zooveel mogelijk gelden voor dit
uitgekeerd, waar
doel in te zamelen; wij zullen zorgen, dat zij daar worden
zijn.
zij het hardst noodig
stapt over Uwe evenV Geeft gevolg aan onzen gezamenlijken oproep;
van Uw gift, doch
schenken
tueele bezwaren heen; werkt mede door het
of voor een
te
stellen
als
collectant
beschikbaar
persoonlijk
ook door U
andere functie.
echter dat onze
Van velen Uwer wordt reeds veel gevorderd. Beseft
taak in deze tevens de Uwe is.

TE KOOP:

Wed. J.M.H. VAN OERS-YAN SPRANG I

Alleenverkoop:

mm.

TE KOOP:
GROOT WINKELPAND
\
EN 2 WOONHUIZEN
In een gunstige plaats, om- "
geving van Tilburg Win- "
kelpand met paardenstal ;TE KOOP:
diverse blokjes burger, en garage, magazij'h in " een 1
kleine middenst. woningen volkrijke buurt voor ieder r
doel geschikt.
,
WONINGBOUW.
zoo goed als nieuw.
Dubbel
woonhuis met 35 3 Bevragen bij
Bevragen bij.
aren beste grond 50 fr uitC.
C.
**
N. L. VAN HERK,
hoornen, zeer geschikt vooi
Beëedigd,
Beëedigd,
Hovenierderij. Brievgn onEnschotschestr. 195,
Biëdigd. der no. 2597 bur. N.T.C
Fabriekstr. 20, Tel. 6.4.3,2 I
Fabriekstr. 20, Telef. 6.4.3.2. Tel. 6014,

H. M.

DYNAMO'S en

Provisioneel Veilen:

JOS.v. fISTEN-WOLFSI1

Dansinsiituut

Nu is het
!

bij „HELCO"

Inlichtingen (postz.
afwikkeling
antw.) en
1960
schriftelijk.

v.

te Tilburg,
Notaris te Tilburg,
zullen
te Tilburg
Uw P'aaisen Tel. 5559.
zal
""**»
zullen aldaar
op Woensdag 1 October '41,
PUBLIEK VERKOOPEN:
op Vrijdag 10 October a.s.
's avonds 7 uur,
van
den
koffiehuis
in het
des avonds 7 uur,
HEEFT U
heer Harry v. d. Brekel aan
öp Dinsdag 30 Sept. 1941, in café restaurant de I'lnBELANGRIJKE STUKKEN de Hoefstraat,
dustrie, van den heer Van
Wendt U zich tot ons
ten verzoeke van de Famides av. 7 uur precies
der Loo, aan den Heuvel.
voor een
lie Leenhouwers te Tilburg ten koffiehuize „de C" van
NAUWKEURIGE
Het complex Winkelden heer J. Dirks, Goirkehuizen met bovenhuizen
REPRODUCTIE!
bekleed of onbekleed ln rosé en bleu.
straat 83,
en erven aan de TeleU kunt er op wachten.
Bekleeding naar keuze
ten verzoeke van de erfgeerf
en
woonhuis
met
phoonstraat, nummers 5,
Het
990—1205— 1 2 55 13 65 —15 25
namen van wijlen Mej. J.
sa, 5b en'sc, groot 2 Aren
tuin gelegen te Tilburg M. Eras:
19 35— 21.30 —2215—2450 26 25
95 centiaren28 00-32 50.
aan de Hoefstraat 132,
Het HEERENHUIS met Te presenteeren ln twee
2556
kadastraal bekend in
HEUVEL 84.
tuin te Tilburg aan de koopen en massa.
Stipte geheimhouding.
nos.
3212
en
N.,
Sectie
Koop 1. Het winkelhuis
Goirkestraat 67, hoek
no.
5b met bovenhuis, sc,
4 80- 6 45— 7 30— 7.95—11.30
7354 samen groot 1.95 Are
groot
5.35 A. en erf,
Kapelstraat,
groot 1 Are 47 cen1575-1895 21.75.
Ingezet op f 3400.—.
voor kort onder archi- tiaren.
Het winkelhuis ln huur
Het pand bevat beneden
tectuur gebouwd.
gang, voorkamer, huiska- Bevattende beneden: mar- bij den heer Krulze en het
Notaris te Tilburg,
met losse en vaste bodem
mer, keuken en bijkeuken meren hall, gang met toi- bovenhuis bij den heer
en
boven open zolder, en is letten, trappenhuis, groote D'Helft.
7.15
7 90
1560
15.75
17.50
zal
i
Koop 2. Het Winkelhuis
op Donderdag 2 Oct. 1941, voorzien van gas, electrizitkamer, groote eetkamer,
waterleiding.
sa, met bovenhuis no. 5
citeit
en
no.
FIRMA
's avonds 7 uur,
en suite, groote keuken, bij- en erf, groot 1 Are 48 cenDe tuin grenst aan de keuken met vliering en
in Café ,De Valk" van den
tlaren.
heer Schreppers, aan het Hoekschestraat en heeft toilet voor dienstboden, en
Het winkelhuis in huur
aldaar uitweg.
Besterdplein,
grooten kelder. Op le ver- bij den Joodschen Raad en
ten verzoeke van den heer
Aanvaarden bij betaling, dieping: ruime overloop, het bovenhuis bij den heer
groote slaapkamer met Fr. v. Beurden.
A. Heijne, te Tilburg,
uiterlijk 6 weken na de toeen aangrenzende
boudoir
wijzing.
De winkelhuizen zijn inbadkamer
met vaste wasch
Belastingen voor koopers tafel en ingebouwd bad en gericht als volgt: Winkel,
Het winkel-woonhuis met rekening vanaf 1 Juli 1941.
achterkamer gang met kelaangrenzend toilet, beneerf, gelegen te Tilburg,
der, keuken, open plaats
Het pand is te bezichti- vens 2 ruime slaapkamers, en in den achtefbouw een
aan de Besterdstraat 85,
Donderdag waarvan een voorzien van
kadastraal bekend in gen Dinsdag en
kamer beneden en drie kauur.
van
2—4
vaste waschtafel. Boven: mers boven.
5039
8274
sectie N. nos.
en
Nadere inlichtingen tfm gro*oten zolder.
samen groot 1.50 Are.
De bovenhuizen: aparte
kantore
van voornoemden
pand
bevat beneden
van opgang, kelder onder de
Het
is
voorzien
pand
Het
winkel, keuken, kamer, notaris Wilhelminapark 52. gas, waterleiding, electritrap, overloop, twee kamers
keukentje en waranda, en
rioleering en cen- en suite met balcon aan
citeit,
Hiermede maken wij bekend dat de nieuwe cursus der boven: 3 kamers, overloop De liquidaieur van de trale verwarming.
achterzijde, keuken aan de
R.K. Ver. Eerste Hulp Bij Ongelukken, „Petrus-Donders" en zolder en is voorzien van naamlooze vennootschap:
Het vast kleed op over- straatzij de;
bovenverdieOnderald. van het Wit-Gele-Kruis zal beginnen a.s. gas, water en electriciteit.
Maatschappij
Textiel
gordijnen
en drie
traplooper,
groote
loop,
ping:
twee
VRIJDAG^ 3 October te 19.30 uur in de zaaj SCALA,
perceel heeft uitgang VAN WEZEL EN CO N. V., en vitrages kunnen even- kleine kamers, waarvan
Het
Tuinstraat.
door een poortje, uitkotueel door kooper worden twee vóór en drie achter.
Hiervoor kunnen nog aanmeldingen worden ingezonden bij: mende in de Schaepman- in liquidatie gevestigd te overgenomen tegen door
Koop 3. «Massa van 1 en 2.
Tilburg,
Secretariaat Goirkestraat 30. Tel. 5354.
2 straat.
partijen nader overeen te
De huizen zijn voorzien
KONDIGT HIERBIJ AAN komen prijs.
Veemarktstraat 9. Tel. 7462. Theresiaplein 18.
S
Aanvaarding bij betaling
gas, water en electrivan
Prinses-Pophiastraat 24. Enschotschestraat 198 Tel. 7575 uiterlijk 6 weken na
de dat de uitkeering van het
Dinsdag en sche lichtleiding. ' '
Bezichtiging
saldo zal geschieden op of Donderdag van 10—12 en
toewijzing.
Aanvaarding in genot
Hier ier itede worden voor direct GEVRAAGD een
Belastingen voor koopers na 1 December 1941 en het 2—4 uur.
van
huur 1 Dec. a~.
rekening vanaf 1 Jan. 1942. plan van uitkeering, hou* Bet. uiterl. 6 weken na
■ Betaaltijd zes weken-na
grondslagen
der toewijzing.
Het pand ïs te bezichti- dende de
de toewijzing.
gen Dinsdags en Donder- verdeeling, ter kennisneVoor bezichtiging Is gegenot
en
eigen
in
Aanv.
ming yoor een ieder is
en een
dags van 2 tot 4 uur.
Maandag en
legenheid
ten kantore van gebruik bij betaling.
Nadere inlichtingen ten neergelegd
,
van 2—3 uur
Donderdag
nots.
blij.
bij
voorn.
het Handelsregister t e Til- Inl. en
i kantore van voornoemden
2613
i(
nam.
2615
notaris Wilhelminapark 52. burg.
>
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HOOG LOON en VAST WERK.
1
___\
Brieven onder No. 2622 bureau N.T.C
Voorloopig

KINDERSTOELEN
—
KINDERBOXEN
— — —

HEERENHUIS
TE HUUR

Groote keuze

dam (C).

Notarissen

Thé-Complei I 1.25. Reserveert

—

Wegens de verduistering
zal vanaf 1 October, tot nadere aankondiging, in het
spaarbankgebouw Noordsu*.
125, en in het bijkantoor,
Leo XIII straat,
ALLEEN
volgd.
Worden na 1 October 1941 zitting worden gehouden
nog alarmpistolen of slag- op Zaterdag van 3
en stootwapenen welke be- tot 4/Uur.
stemd zijn om op arglistiHET BESTUUR.
ge wijze te worden gebruikt
personen
in het bezit van
aangetroffen, die daartoe
niet bevoegd zijn, dan zullen de bepalingen, waarbij
zulks strafbaar is gesteld, gunstig gelegen. Reflecin volle gestrengheid wortanten -met schriftelijke
den toegepast.
opgave
we.ke prijs men
Voor de bedoelde inleve- wenscht en kan besteden
alarmpistolen,
ring van
onder no. 2595 bur. N.T.C.
slag- en stootwapenen zal
meer speciaal gelegenheid
zijn ten Raadhuize dezer
nog te
gemeente op Maandag en
Dinsdag, 29 en 30 Septemdoen !
ber 1941 des voormiddags maar straks als de avonden
tusschen 9 en 12 uur.
weer langer zijn en donker,
Goirle, 26 September 1941 daarbij koud en regenachtig, is het geen.pretje om
Het Hoofd van Plaatse- 's
avonds na ge.dane arbeid
Politie,
lijke
nog
de huren te moeten inVAN GINNEKEN.
,
casseeren.
H. H. HUISEIGENAREN,
maakt het U makkelijk en
KACHELS, HAARDEN,
laat ons de huren inc^sseeren.
FORNUIZEN,
PLATTEBUISKACHELS Vele tevreden cliënten.
Voordeelige condities.

"

ce

*e Tilburg, op Dinsdag
September van

IKNDERLEDIKANTJES

Burgemeester
van
Tilburg roept sollicitanten
op voor de betrekking van

■

SCHIETBANK, Mauritsweg 45, Roller-

PROVISIONEEL:

D_e

MODERN

__J^É.

/J,mÊ*< f
-"At^/T

Het aantal lesuren bedraagt drie per week.
Het bezit van de middelbare bevoegdheid is vereiste.
Bezoldiging
overeenkomende met die bij het middelbaar onderwijs.
Stukken in te zenden aan
den Burgemeester vóór '10
Oktober 1941.

HEUVEL 86.

-

KV. HATIONALE YOLKSBAKK -GELD.

CU. HEUPKE
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Cl. VU DM Smilz en Ooijaerts HM uOHRIS

nieuwe zaal van
c'e Stadsschouwburg
'n

$ _\

in lichamelijke oefening
aan de openbare school
voor uitgebreid lager on-

Fa. GERARD PANHUYSEN

Ambtenaren tot maandin»
komen zonder borg. Wettelijk
tarief.

ELECTROMOTOREN

GROOTHANDEL IN PAPIERTOUW
EN PAKPAPIER
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

W/i_______ Wvwfï
iP*^^^l 1| \(
'&£>''_
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LERARES

straat)

Bezoekt de
\\] MODESHOW
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F. HAMANN

De OFFICIER VAN JUSTITIE te BREDA vgrzoekt
toeristen, wandelaars en
andere personen, die zich
in den namiddag van Vrijdag, 29 Augustus 1941 tusschen 3 en 8 uur op of in de
omgeving van de FRANSCHE BAAN te OISTERWIJK (N.8.) hebben bevonden en aldaar een
manspersoon hebben gezien met of zonder donkere, korte
manchester jas
aan en met of zonder een
blauw gelakt heerenrijwiel
bij zich, hiervan terstond
mededeeling te doen aan
de Marechaussee of de Gemeente-Polltie te Oisterwijk, zulks in verband met
den in gemelden namiddag
aldaar gepleegden moord
op een 13-jarig meisje.
De Franschebaan is een
zandweg, waarlangs een
rijwielvoetpad is gelegen en
waarover men via „de Kampina" door de bosschen
naar Boxtel kan gaan of
rijden.
Personen, dle niet bekend
zijn met de ligging van de
Fransche Baan, kunnen
inlichtingen
laaromtrent
inwinnen (eventueel per
telefoon No. 528, No. 555 en
300 Oisterwijk) bij de Politie te Oisterwijk.

AFDEELINGCHEF

zrj gelieven te reaflecteeren, die volledig met de fabricage van gloeilampen op de hoogte zgn.
Tevens kunnen nog enkele LEERJONGENS en MEISJES
(14—16 jaar) geplaatst worden. Aanmelding ten kantore.

t

\<

GELD

„LUMAX"
N.V. GLOEIIAJMPENFABRIEK
107

j
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De Burgemeester van Tilburg,
MR. J. VAN DE MORTEL.
van Loon Op Zand,
Burgemeester
De
J. F. A. MALLENS.
De Burgemeester van Dongen,
DR. J. C. M. SWEENS.
De Burgemeester van G'lze-Rijen,
J. M. H. KLARDIE.
De Buugemeester van Oisterwijk,
J. J. L. M. VERWIEL. ,
De Burgemeester van Goirte,
H. J. C. VAN GINNEKEN.
Burgemeester
van Udenhout,
De
A. M. DE KLERK.
De Burgemeester van Hilvarenbeek,
J. C. DE ROOIJ.
De Burgemeester van Baarle-Nassau,
MR. P. V. G. W. KAMERBEEK.
De Burgemeester van Alphen en Riel,
L. M. C. ANCION.
De Burgemeester van Berkel-Enschot,
J. A. M. ROUPPE VAN DER VOORT,
De Burgemeester van. Moergestel,
J. H. BARDOEL.
De Burgemeester van Haaren,
A. G. M. PANIS.
De Burgemeester van Diessen,
A. J. L. VOETS.
,

TWEEDE BLAD

Zaterdag 27 September 1941

NIEUWE TILBURGSCHE COURANT

LITURCISCHE OPSTELLEN.
ZEVENTIENDE ZONDAG NA PINKSTEREN.
Wat ons ook overkome (dikwijls zijn de
moeilijkheden de natuurlijke gevolgen van
onze zonden!) stieds moeten we bekennen,
wat de Introïtus zegt:
„Gerechtig zijt Gij, Heer, en rechtvaardig
Is Uw oordeel; doe met Uwen dienstknecht
naar Uwe barmhartigheid." Want zoo God
ons naar Zijne gerechtigheid behandelde, wie
bleef behouden? Maar gedurig toont Jezus
ons in Zijn prediking Gods eindelooze barmhartigheid en betuigt openlijk, dat Hij kwam
om zondaars, als wij, te redden. „Als wij";
want ook wij behooren niet tot degenen, die
de Psalm beschrijft: „Gelukkig zij, die onberispelijk op den weg zijn; die wandelen
in de Wet van den Heer." Maar ook, zooals
we zijn, kunnen we ons gelukkig noemen:
God is ook voor ons barmhartig! Noemen
we ons toch niet ongelukkig als we veel te
lijden hebben! Dat is een teeken van Gods
liefdevolle barmhartigheid! Angst en vreeze
moest ons bevangen als we geen lijden te
verduren hadden! Dan hadden we ons ernstig af te vlagen: Zouden we als onverbeterlijk opgegeven zijn?
„Wien God liefheeft, dien kastijdt Hij." En Hij kastijdt uit
liefde!
„Geef, smeeken we, Heer, aan Uw volk alle
besmetting des duivels te vermijden en U
alleen, o God, met een zuiver hart te zoeken.
Door onzen Heer
" Dus gevaren niet alleen niet zoeken, maar uit den weg gaan
en God ALLEEN (en niets anders, wat ook)
zoeken, oprecht zoeken, zooals men een schat
zou zoeken. Wat we ook zoeken op aarde,
het moet God ten doel hebben: „Doet ALLES
ter eere Gods." Ook een vrouw zoeken, een
betrekking, een vriend
Wandelen, onze roeping waardig, wil Paulus; en hij wil ons ten geleide twee gezellinnen meegeven: nederigheid en*zachtmoedigheid. Geen van beide zrjn echter welkom.
Men. vindt het fijn als anderen bescheiden
zijn en niet beter, voornamet
willen zijn
dan de volle waarheid .veroorlooft. In anderen schat men ook zachtmoedigheid. Maar
zelf ons op die bekoorlijke deugden toeleggen?....

BEWERINGEN VAN AARTSBISSCHOP
VAN CANTERBURY TEN AANZIEN VAN
GRIEKSCHE BEVOLKING
Berlijn, 26 Sept. (ANP)
Reuter meldt uit Londen, dat de aartsbisschop van Canterbury verklaard heeft,
verontwaardigd te zijn over het leed en de
wreede behandeling van het Qrieksche volk
door zijn militaire meesters. Vele Grieken,
aldus de aartsbisschop, zijn letterlijk aan
verhongering blootgesteld. Met vreugde heb
ik vernomen, dat de Britsche regeering alles
in het werk stelt om de bevolking te helpen.
De regeering hoopt aanzienlijke hoeveelheden levensmiddelen aan de Qrieksche bevolking te kunnen zenden, welke echter niet
in handen mogen valleen van hebzuchtige
Duitschers en Italianen.
De bewering van den aartsbisschop van
Canterbury, dat de Britsche regeering levensmiddelen aan de Qrieksche bevolking stuurt, is
onjuist zoo wordt van bevoegde Duitsche zijde
opgemerkt.

Het zenden van levensmiddelen aan de
Grieksche bevolking geschiedt via het Inter-

nationale Roode Kruis met medewerking van
de Turksche Roode Halve Maan, terwijl de
Engelschen bepaalde hoeveelheden meesturen
voor hun krijsgevangenen. De Engelschen hebben bij hun aftocht uit Griekenland de voorraadschuren verwoest. Alleen de Britsche hongerblokkade tegen de vroegere-bondgenooten is de
oorzaak van het gebrek aan levensmiddelen in

Griekenland.

Wanneer thans het Roode Kruis uit Istanboel
levensmiddelen zendt naar den Piraeus, dan be-

staat de „Britsche verdienste" hoogstens daarin,
dat het transporten toelaat, welke het toch niet
verhinderen kan.
BRIEF VAN ENGELSCHE GEESTELIJKEN
AAN MAISKY
Berlijn, 26 Sept. (ANP)
Het Soviet-persbureau Tass meldt, dat een
Engelsche bisschop en 14 Engelsche geestelijken
van het graafschap Essex den volgenden brief
gestuurd hebben aan den Sovjet-ambassadeur
te Londen, Maisky: „gezien het feit, dat er
vroeger tusschen tons oneenigheid geheerscht
heeft, achten wij het thans onzen plicht u onze
sympathie en bewondering tot uiting te brengen
over de roemvolle daden van het roode leger.
Wij zijn er zeker van, dat ons in onzen gemeenschappelijken strijd tegen de heidensche krachten van het fascisme de overwinning geschonken zal worden en beloven het land der Sovjets,
dat voor de beschaving der menschheid strijdt,
onze hulp in woord en daad".

des geestes in den band van den
vrede" moeten we bewaren. Eenheid des
geestes is geheel te loor; wie heeft nog een
eerlijke overtuiging eh durft ervoor uitkomen? Dat althans zij, die de waarheid huldigen, eendrachtig zijn en vredelievend! Eén
God vraagt één menschdom! Maar 't is anders !!
Het Graduale prijst een volk, welks God
de Heer is, gelukkig. Het zou een volk welks
god niet de Heer is dus ongelukkig noemen.
God nu verleent de kostbare genade van het
geloof aan allen, die er oprecht naar verlangen. Velen verlangen het niet, integendeel! Toch alle goeds komt van God!
Laten we de wereld haar goden en schuilen we weg bij onzen God om Hem te loven
(alleluia) en verhooring te vragen van ons
gebed, dat tot Hem moge doordringen.Liefde (niet die van zingenot!) is het eerste gebod. Zij heeft God tot voorwerp en
dus ook alle menschen. Jezus mocht tegenwoordig nog wel eens aan ieder vragen: Wat
dunkt u van den Christus? Evenals het gros
der Joden een Christus wilde voor aardsche
grootheid, zoo is 't nog in de wereld'! Men
wil een zoon van David, een machtigen koning op aarde. Maar een, dien David zelf
Heer noemt, al is die zijn nakomeling, van
zulk een Christus is men niet gediend! Wat
dunkt „u" van den Christus?
Niemand durfde Jezus nog ondervragen.
Staan we zóó stevig en goed onderlegd in ons
geloof, dat men ook ons niet meer durft on„Éénheid

dervragen!

Het Offertorium houdt wel verband met
den H. Michael, die Daniël meedeelde, dat
hij Gods volk te hulp kwam.-Zorgen wij Gods
volk te zijn en St. Michael staat klaar!
We vragen bevrijding van verleden en van
toekomstige zonden. We willen immers één
zijn met God?
De Communio wekt ons op vrijgevig te zijn
tegoenver God, aan wiens vriendschap ons
alles gelegen is. Als we de wereld behaagd
hebben, wat doet zij voor ons in 't oordeel?...
Hechten we ons aan God, die de Zijnen nooit
verlaat.
Het Slotgebed wenscht heeling van onze
booze neigingen, die al het goede in ons
dreigen te sloopen; het vraagt meteen, dat
de H. Communie ons ten geneesmiddel voor
het eeuwig leven moge strekken. „Door onzen Heer
"
De H. Wenceslaus, Martelaar door de hand
van zijn (heidenschen) broeder, wordt heden
herdacht. De geschiedenis stelt hier een
vorst, die voor God regeerde en het volk gelukkig maakte, naast een die door moord
der troon bemachtigde en een ramp was
voor zijn onderdanen. H. Wenceslaus bidt
voor ons af uw geloof, uw moed, uw liefde
voor God en den naaste.
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Korte Berichten.

—

De zwager van president Roosevelt,
Ghall Roosevelt, is Donderdagmiddag overleden. Ghall Roosevelt was niet slechts familie van den president door het huwelijk
van zijn zuster. Beide mannen bezaten een
zelfden grootvader.
Uit Berlijn verneemt het A.N.P. in verband met den druk, waaraan Turkije vooral
den laatsten tijd is blootgesteld, dat Ankara
een verklaring zal publiceeren, volgens welke
het vast besloten is zijn neutraliteit onder
alle omstandigheden te handhaven.
De olieverschepingen uit Nederl.-Indië
en de Vereenigde Staten liggen als gevolg
van de Amerikaansche blokkeeringsmaatregelen Wel stil, maar, zoo deelde de woordvoerder van het Japangche bureau van voorlichting mede, Japan blijft petroleum betrekken uit Mexico.
Inbrekers hebben in den nacht van
Woensdag op Donderdag het raadhuis van
Melun nabij Parijs geplunderd. Zij hebben
alle levensmiddelenkaarten voor October
voor de 50-.000 zielen tellende bevolking meegenomen. Sporen van de daders heeft men
nog niet gevonden.
Gistermiddag is lord Halifax uit Londen
te Lissabon aangekomen. Naar verluidt, vertrekt hij Maandag met den clipper naar
New Vork.
De Parijsche pers meldt, dat de Fransche regeering op het oogenblik het plan
heeft een leening van 30 milliard francs uit
te geven.
De Britsche berichtendienst meldt, dat
sedert 1 Augustus van dit jaar meer dan 900
opvarenden der Engelsche koopvaardijvloot
om het leven zijn gekomen bij het vervoer
van levensmiddelen naar Engeland.

—

—

—

—
—

—

Binnenland.
VERHOOGING VAN DEN BIERACCIJNS.
Bierbrouwers moeten den op 1
October aanwezigen voorraad
aangeven voor navordering.

Krachtens een gisteren in de Nederlandsche Staatscourant verschenen besluit van
bij de speciaal" zaak A.
den secretaris-generaal van het departement
van financiën tot wijziging van de bierwet
BOSSCHEWEG 429.Te1.8136 (h..k v„m.rk„.r.) 1917 wordt de bieracijns, zooals die is bepaald in het derde lid van artikel 1 dier wet,
v^n f 2.60 gebracht op.drie gulden. Ten aanzien van de hoeveelheden bier
daaronder
DE VEREENIGDE STATEN EN
begrepen- de nog niet
geheel
afgewerkte
HET VATICAAN
brouwsels
welke de bierbrouwers
op 1
Naar S. P. T. in politieke kringen te Was,- October. 1941 voorhanden hebben, wordt de
hington verneemt, zou een uit drie leden beverhooging van den accijns nagevorderd.
staande commissie heden* via Lissabon naar
Deze navordering beloopt veertig cent per
Rome vliegen om de besprekingen voort te hectolitergraad. De bierbrouwers zijn verzetten, die door Taylor en het Vaticaan zijn plicht van de bij hen op 1 October 1941 aaningeleid. Leider deze delegatie zal de vroe- wezige
hoeveelheden bier voor 5 October 1941
gere onder-staatssecretaris van binnenlandaangifte te doen bij den ontvanger der acsche zaken Charles Franklin West zijn.
cijnzen, onder wiens kantoor de brouwerij is
gevestigd. Het besluit treedt in werking met
GENERAAL WAVELL OP WEG NAAR
ingang van 1 October 1941.
In
dezelfde
TEHERAN,
staatscourant is een uitvoeringsbeschikking
NEW VORK, 27 Sept. (D.N.8.)
opgenomen.
Associated Press meldt uit Teheran, dat
generaal Wavell op weg is naar de Iraansche
VOOR 5000 GULDEN AAN SIERADEN
hoofdstad om een bespreking te hebben met
GESTOLEN
den commandant der So.vjets, kolonel Nowikof.
Brutale inbraak in villa te Soesterberg
KNUDSEN ONTEVREDEN OVER
Tijdens een kortstondige afwezigheid van
VORDERINGEN VAN BEWAPENINGSde bewoners, de familie D., hebben inbrekers
PROGRAM.
zich Donderdagavond tusschen 7 en 9 uur
WASHINGTON, 27 Sept. (D.N.8.)
door verbreking van een ruit toegang verIn de begrotingscommissie van het Huis schaft tot een villa, gelegen
aan den Amersvan Afgevaardigden,
die op het oogenblik foortschen straatweg te Soesterberg. De onberaadslaagt over het voorstel tot goedkeu- verlaten hebben het geheele huis doorzocht
ring van nog zes milliard dollar voor
de er. alle kasten opengebroken, waarbij zij
hulpverleening aan Engeland, heeft Vrijdag f 225.— aan contanten, een hoeveelheid
de directeur van het bureau voor de bewasieraden ter waarde van f 5000, benevens
peningsproductie, Knudsen, verklaringen af- alle distributiebescheiden buit maakten.
gelegd. Volgens Associated Press
zeide hij Daarenboven werd een aantal kleedingstukniet tevreden te zijn over de vorderingen van ken meegenomen. Merkwaardig is, dat. een
het bewapeningsprogram.
in het huis aanwezige hond, een bouvier,
blijkbaar geen alarm gemaakt heeft. De politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld.
Een

MULDER,

—

—

RIJKSDUITSCHERS OPGELET !
Ingevolge verordening van den Rijkscomsaris voor de bezette Nederlandsche gebieden (Verordeningenblad 36 van 30 Augustus
1941 Nr. 168) zijn alle Duitsche staatsburgers, die in de bezette Nederlandsche gebiel
den woonachtig zijn of er verblijf houden
verplicht, zich in het tijdvak van
1 tot 15
October 1941 aan te melden.
Voor invaliden en kinderen beneden de 18
jaar dient de aanmelding door' den wettelijken vertegenwoordiger of het geginshoofd te
geschieden, onverschillig welke nationaliteit
deze bezit.
afgifte
De aanmelding vindt plaats door
van een in te vullen biljet in drievoud, welke
oranjekleurig,
voor mannelijke personen
voor vrouwelijke personen jade-groen zijn.
De aanmeldingsformulieren behooren door
degenen die verplicht zijn de aanmeldingen
te doen, naar waarheid te worden ingevuld
en onderteekend. Leden der N.SD.A.p., van
haar organisaties of aangesloten vereenigingen moeten aanvullenderwijs de hierboven
vereischte aangiften op een verder daartoe te
verstrekken formulier doen. De aanmelding,
respectievelijk afgifte der formulieren geschiedt bij de Ortsgruppen der N.S.D.A.P. of
bijkantoren dezer partij.
Over het tijdstip waarop de formulieren
kunnen worden afgehaald van de Ortsgruppen der N.S.D.A.P. of haar. bijkantoren, volgen binnenkort mededeelingen in de dagbladen.
Voor hen die behooren tot de dienstinstanties van den Rijkscommissaris, tot de Duitsche weermacht en het wapen S.S., alsmede
tot de Duitsche politietroepen en den Rijksarbeidsdienst, geldt deze verordening niet.
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moeten kousen £ca
wasschen worden!
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Zoo als gewoonlijk voorzichtig, in een
lauw sopje wasschen.
spoelen en het water er uit drukGoed
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3 Bij matige warmte
in de felle zon of in

drogen, dn» niet

onmiddellijke nalf
\
bijheid van een kachel of radiator.
1
4 Aan de punt van de voet ophangen.
5 Liever niet strijken.
I
Houdt U stipt aan deze regels, en Uw
kousen gaan langer mee.
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Nadruk verboden.

LOONSVERHOOGING IN DE
BAKSTEENITNDUSTRIE
van het N.V.V. schrijft ons
persdienst
De
0.m.: De actie,'welke van werknemerszijde
wordt gevoerd voor de arbeiders in de baksteenindustrie, omvattende ruim 10.000 personen, is weder met succes bekroond door
DISTRIBUTIE VAN GESMOLTEN
de verbindend verklaring van de C.A.O. voor
RUNDVET
de steenindustrie in Twente. Hierdoor is in
ordening
Men verzoekt ons de aandacht ex op te dit gebied een zeer verstrekkende
en het loonvestigen, dat voor zoover in sommige dag- der loonen tot stand gekomen
in het algenieen met tenminste 15 probladen werd vermeld, dat vóór 1 October peil
verhoogd.
cent
mag
a.s. op bon 39 geen boter
worden afgeleverd, dit onjuist is. Met nadruk wordt er
JEUGDIG AUTO-MONTEUR ONDER
op gewezen, dat vóór 14 October a.s. geen
boter op bon 39 mag worden afgeleverd.
EEN WAGEN GERAAKT
Aan de gevolgen overleden
METALEN VOORWERPEN GERANGSCHIKT
Gisterenmorgen is bij de Amsterdamsche
ONDER DE DISTRIBUTH.GOEDEREN
aan den Overtoom te
Rijtuigmaatschappij
Verordeningen
gisteren
In het
verschenen
arbeidsongeval voorernstig
Amsterdam
een
blad is een beschikking afgedrukt van den gekomen.
secretaris-generaal van het departement van
Een 17-jarige auto-monteur, die een rehandel, nijverheid en scheepvaart, waarbij paratie
aan een auto moest verrichten, was
geheel
gedeeltelijk
ijzer,
alle
of
uit
staal of
onder den wagen gaan liggen, welke
daartoe
non-ferro metalen vervaardigde voorwerbehulp van een crick was opgevijzeld.
pen, voor zoover zij dit nog niet zijn, wor- met
Op een gegeven moment schoot de crick uit,
den aangewezen als distributiegoederen in waardoor
de wagen met zijn volle gewicht
den zin van artikel 4 der distributiewet op
jongen
terecht kwam. Zwaar gewond
den
1939. De beschikking trad gisteren in werdoor
hij
werd
den
G. G. en G. D. naar het
king.
,
Wilheümina-gasthuis gebracht. Reeds , op
weg daarheen 'bezweek hij echter aan zijn
verwondingen.
ENORME KEUZE IN:

-

PERSIANER
Tilb. Chemische Wasscherij en
IND. LAM
Stoomververij
Tel. 8231
ZOBEL FEH enz.
Voor stoomen en verven
Bezoekt vrijblijvend onze zaken

"

"

aan de spits

FA. DORA ïJ, VEN, Stoomwasscherij
BREDA

EINDHOVEN
TILBURG,
ST. ANNAPLEIN 6.

SMIDSPAD 78

„M OD E R N",

(7254)

Telefoon 8231

DOODELIJK ONGEVAL BIJ
WERKVERSCHAFFING
DR. J. M. A. SWERTS
Op het terrein van de werkverschaffing
In den ouderdom van 44 jaar is te Nij- aan de jiavens-west te Amsterdam is gistermegen overleden dr. J. M. A. Swèrts, chirurg middag te ongeveer vijf uur een Chinees,
aldaar.
die daar werkte, onder de locomotief van
een zandtreintje geraakt. De man kreeg een
DE IDENTIFICATIEPLICHT.
schedelbreuk en was onmiddellijk dood.
In het gisteren verschenen Verordeningenblad is opgenomen een besluit van de secreKINDJE DOOR TRAMWAGEN GEDOOD
tarissen-generaal van de departementen van
Op den Hoofdweg te Amsterdam
gisbinnenlandsohe zaken en van justitie, inhou- terenmiddag te ongeveer half vijf eenis3-jadende wijzigingen van het besluit no 132/40 rig meisj' bij
het oversteken van den rijweg
betreffende den identificatieplicht.
tramwagen van lijn 17 terecht geonder
een
Deze wijziging houdt ten eerste in, dat komen. '
ieder Nederlander of' Nederlandsch onderdaan in het bezette Nederlandsche gebied,
OUDE HEER DOOR TREIN GEGREPEN
tot den datum, waarop door den secretarisEN GEDOOD
wordt
generaal van binnenlandsohe zaken
Bij een alleen voor voetgangers onbewaakbepaald, dat zij in het bezit moeten zijn van
een persoonsbewijs, verplicht zijn steeds een te overweg langs het Noordzeekanaal te
van overheidswege uitgereikt identiteitsbe- IJmuiden, is gisterenmiddag de 74-jarige
wijs, voorzien van een foto, bij zich te dragen heer A. P. R., wonende te IJmuiden door
door middel waarvan hij zich te allen tijde een passeerenden trein gegrepen. Het
slachtoffer werd zwaar gewond naar het
behoorlijk kan identificeeren.
Volgens het besluit betreffende de identifi- ziekenhuis overgebracht, waar hij spoedig
catieplicht bestond deze verplichting reeds overleed.
tot aan het tijdstip van invoering in het beKIND VERDRONKEN
zette Nederlandsche gebied vah eenvormige
TE ZWARTEMEER
identiteitskaarten.
Een tweede wijziging houdt in,
dat het
De vijfjarige L. Strijker is te Zwartemeer
identiteitsbewijs met foto niet langer dan 16 in een onbewaakt oogenblik in het kanaal
bij de ouderlijke woning geraakt. Daar zijn
maanden geleden mag zijn uitgereikt.
Aanvankelijk was deze termijn gesteld op ouders hem misti-n, gingen zij zoeken. De
één jaar. Het besluit trad gisteren in wer- oudste broer var. het kind vond het. De levensgeesten bleken toen reeds geweken.
king.

ERNST VOORHOEVE VOOR DE RADIO.
Ernst Voorhoeve, propagandaleider der
N.5.8., zal Dinsdag 30 September over den
zender Hilversum 2 een radiorede houden
over: het nationaal-socialisme der N.S.B.
DOODELIJK ONGELUK OP

RANGEERTERREIN.
Donderdagavond geraakte te Putten op het
stationsemplacement bij het rangeeren van
een goederenwagen naar de veelaadplaats de
9-jarige jongen V., die met eenige kamenaden op het terrein aan het spelen was, "bekneld tusschen den rijdenden goederenwagen
en de laadplaats. Hij was op slag dood.
DENNENAPPELS ALS BRANDSTOF
Als brandstof doen op de Veluwe vbor het
nieuwe seizoen de dennenappels opgeld. In
het afgeloopen jaar hebben velen naarstig
de bosschen er naar afgezocht, zoodat deze
tevfens behoorlijk van "de overjarige producten zijn gezuiverd. Duizenden hectoliters
zijn bijeen geraapt, zoowel voor eigen gebruik als voor den handel.

—

De paarden bewijzen in het onherbergzame
Sovjet-gebied onschatbare diensten. De manschappen van de Duitsche weermacht
hebben hun viervoeters vast in de hand (Atlantic-Holland)

De artillerie trekt voorwaarts.

MONUMENT VOOR GESNEUVELDEN
Kameraden van in de gemeente Veghel
gevallen soldaten hebben daar een monument opgelucht. Het monument, mooi door
eenvoud en voornaamheid, vermeldt, de namen van zeven gevallenen.

—

De strijd in het Oosten.
Ook de manschappen der gemotoriseerde Duitsche
legerafdeelihgen kennen geen hinderpafen. Wanneer een rupswagen alleen den
last door het onbegaanbaar terrein niet kan trekken, worden er twee aan elkander
(Orbis-Holland)
gekoppeld

DE TWEEDE ZONDAG VOOR'T LAGERE
VOETBAL.
In alle kringen

groote

bedrijvigheid.

In Kring Tilburg zestien eerste
klassers in actie.
KRING TILBURG.
SSS te Udenhout krijgt Zondag de reserves van Sarto op bezoek. Zij zal wel met een
gelijk spel zeer tevreden zijn. 't Heike komt
naar Zigo. Wat zal deze strijd brengen? Hekos kan op 't goede pad blijven door het
ontvangende DESK er onder te houden.
VVR heeft een moeilijke taak, want .het
kampioenselftal van „Ons Vios" komt naar
Riel. Korvel zal morgen tegen SET wel winnen. KSV moet de nederlaag tegen Viola
goed maken, maar of Longa 4 dit zal toestaan, is een andere kwestie. Gudok 2 en
Nevelo 2 strijden tegen elkaar. We zijn benieuwd wie hier winnen zal. Gilze 2 komt
voor het eerst in den Tilb. Kring uit tegen
het zeer sterke TULP uit Goirle. Het zal
tegen de Goirlenaren niet meevallen.
Uno Animo 2 heeft Willibrord te gast. Uit
het resultaat van Zondag kan men afleiden, dat Uno 2'aan kracht heeft gewonnen.
Of deze winst sterk genoeg zal zijn? Het
kampioenselftal van RKTVV ontvangt haar
naaste concurrent van het vorige seizoen
Velocitas 2 had niet zulk een goed begin,
dat we een overwinning durven te verwachten.
Sarto 3 strijdt tegen Roodblauw 2 en DESK
4 komt naar Ons Vios 2. Voab heeft zeker
de beste kans tegen Hieronymus 2.
Het derde elftal van Velocitas speelt tegen
het dito van Hieronymus. VVM te Moergestel kan haar tweede overwinning halen.
In Oisterwijk krijgt WIK 2 bezoek van Hilvaria 2. Vincent bindt den 'strijd aan tegen
Sarto 4. Het vijfde elftal van RKTVV heeft
St. Joseph te gast. Tulp 2 komt naar Gudok
3. Noad 5 en Korvel 2 zullen elkaar niet zooveel toegeven. KSV 2 gaat tegelijk met haar
eerste naar .Longa.
Tilburgia liep Zondag hard van stapel en
kan morgen tegen haar ouden tegenstander
SET nogmaals haar kracht toonen.
DESK 5 heeft SVG 2 als tegenstander. Hekos 2 moet het tegen Sarto 5 opnemen. WIK
3 begint haar competitie tegen Roodblauw 3.
De twee reserve-elftallen van Willibrord en
Zigo komen morgen voor het eerst tegen
elkaar. Het derde elftal van 't Heike speelt
tegen RKTVV 6. Het vierde elftal ontvangt
St. Joseph 2. De derde elftallen van Zigo
en Willibrord ontmoeten elkaar ook. De jongste spruiten van RKTVV gaan naar Goirle.
Tulp 3 trekt mdt haar eerste elftal naar
Gilze. Willem II 5 en Longa 6 strijden op
hei; sportpark tegen elkaar. Ons Vios 4 begint haar seizoen met een ontmoeting tegen
Noad 6. Sportclub 3 krijgt Tilburgia 2 te
gast en zal van deze bezoekers wel niet
kunnen winnen. SET 4 en Tulp 4 geven elkaar geen kans. Beter staat er Oisterwijk 2
voor, dat het zwakke elftal van KSV op visite
krijgt. Ook VVR 2 kan van het ontvangende
Ons Vios 5 best winnen.
t

KRING BREDA.
Op schitterende wijze he?ft WVO 2 haar
debuut in de eerste klasse genlaakt. Morgen
gaan de Wapendragers naar Made, waar
méér tegenstand verwacht mag worden.
Dongen 2 won j.l. Zondag van Victoria. Nu
gaat Dongen naar Waspik om den strijd met
de club van dien naam aan te binden. Voor
ds tweede maal moet Veersche Boys in het

veld treden en wel tegen Right' Oh uit Geertruidenberg. SCO 2 brengt visite bij Victoria te Raamsdonk. Wit 2&art uit Capelle
liet Zondag reeds zien, dat het mee telt.
Morgen tegen de kampioensploeg DVVC zal
het een juistere maatstrf geven.
RAC 3 begint haar thuiswedstrijden met
de ontmoeting tegen het sterke Jeka uit
Breda. SDOR, eveneens in de Rijen, gaat
naar DEB 2 te Breda. UW komt in eigen
huis in het geweer.
Neerlandia 2 en SCO 2 betwisten elkaar
de puntjes. De reserves van Victoria nemen
het thuis op tegen SCO 3. Dongen 3"gaat met
het tweede elftal naar Waspik. WVO 3 ontvangt Right' Oh 2 en ten slotte gaat hier
RAC 4 naar DVVC 2 te Dongen haar geluk

Schab-riek ..1 Brak. ScUW mm
Hoofdredacteur: E. A. J. M. MULDER, arts,
O. L. Vr. Gasthuis
Amsterdam
Probleemredacteur: F. W. NANNING
Oerarduslaan 15, Kindhoven.
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Voor de eerste klas staat in onze stad de
eerste „groote" derby van dit seizoen voor de
deur en wel tusschen onzg twee oudste plaatselijke clubs Willem II en Noad. Wat zal het
er spanrffen op het Sportpark, want zoowel
de tricolores als de geelblauwen hebben tot
nr. toe slechts met- pover resultaat gespeeld
en zijn er op gebrand eindelijk eens wat
meer succes te behalen. Het is jammer dat
dit moet gebeuren ten koste van elkaar, want
uitgezonderd een gelijk spel, waardoor beide
een punt zouden bemachtigen, brengt de
overwinning van de eene de andere verlies
en alle twee kunnen den vollen buit best gebruiken. Wie zal echter winnen? Gezien de
prestaties uit vorige wedstrijden zou Willem
II de beste papieren hebben, te meer daar
zij eigen grond onder de voeten heeft. Haar
voorhoede heeft tenminste kans gezien eenige
doelpunten te maken, iets waafop Noad nog
steeds wacht, en ook aan de tegenpunten
zou men zeggen dat de verdediging der thuisclub, solider is dan die der gasten. Voetbal
is echter een kansspel, wat vandaag zoo is,
is morgen misschien reeds anders, waarom
zeker van een plaatselijk treffen weinig definitiefs is te zeggen. Afwachten zal de boodschap zijn, maar in ieder geval rekenen we
op een interessante en sportieve ontmoeting
en hopen dat dggene clie het beste speelt, zal
krijgen wat Haar toekomt.
LONGA aanvaardt de reis naar Breda en
komt tegenover NAC voor een uiterst zware
opgave. Deze Bredanaars zijn op eigen veld
steeds en voor iedereen moeilijke tegenstanders, wat er niet beter op zal zijn geworden
nu zij over een prima elftal beschikken, zoodat men in de Baroniestad reeds kampioensgeluideh laat hooren. Willen de zwartwitten
evenwel blijven meespreken dan zullen zij
ook deze zeer gevaarlijke klip moeten kunnen omzeilen, wat 'alleen een geheel Longa
op haar best zal gelukken. Daar de Spoorbrugbewoners het vorige jaar zulk een fraai
succes in Breda bereikten, hopen we voor
thahs op een zelfde resultaat. Maar dan....
van begin af aan op volle toeren Longa-lui!
M.V.V.—B.V.V. is ook een belangrijke wedstrijd met het oog. op de bovenste plaats,
doch vermoedelijk zijn de sterdragers na
deze ontmoeting nog zonder verliespunten.
Spekholzerheide gaat op bezoek bij Picus
en zal het met deze wel klaarspelen, even-

PRIJZEN!!
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PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP.
■© Koopt geen haard of haardkachel voordat U ome HAARDEN-SHOW: Bredascheweg
«>
In den wedstrijd om het persoonlijk kam- S hoek Zilverlindestraat gezien heeft. In het volle da-licht kunt U dit PRIMA
2608
pioenschap van den 8.5.8. had de kampioen 5» RS. FABRIKAAT bezichtisen. Doet daar Uw keuze! !
sinds vele jaren, L. Stumpers, het niet zoo
N.V. Handelmaatschappij
ult,"",end Zomerstraat 52a
gemakkelijk-als gewoqnlijk. In de eindronde
&
CIE
MATTHIJSSEN,
VAN
moeiit hij namelijk de eereplaats deelen met
huurkoop
M. C. Goudberg uit Waalwijk. Beide behaala contant
den 4 punten uit 6 partijen. Verdere deelnemers waren Dj. J. van Kol, die met 2 pt. uit
vijf partijen en J.
Belterman, die met 1 pt. uit 5 partijen eindigde.
Stumpers en G.oudberg zullen nu een match
4 OCT. 1941
IN DE WEEK VAN 28 SEPT.
beproeven.
spelen. Voor laatstgenoemde een mooi succes
brengen!
het
zoover
te
KRING DE KEMPEN.
BESCHIKBAAR PER PERSOON
ELK DER
Morgen kan Reusel haar slag slaan als
OP
HET
KOOPEN
I
T~~'
GEEFT RECHT
VOLGENDE
vui_.ixii.iN uu.
PINKSTERWEDSTRIJD TE
Eent/m 4 t/m 14 t/nr: Yolwa»
vant
ESC op bezoek komt. Dosko daarentegen zal
"
VAXN
*
BONNEN
13
EINDHOVEN.
3
20J... «enen heid
bij Hapert 2 ook wel de punten veroveren.
Vessem maakt een flink uitstapje. De club
4de ronde; Groep B.
IN TIJDVAK VAN 1 WEEK
v„n dien naam gaat naar Weebosch te Berg28 SEPT. T/M 4 OCT. 1941
PARTIJ No. 733.
eijk. Zal dit uitstapje ook productief zijn?
*ood of gebak
Rant B
18
22
Geweigerd Damegambiet.
Br
Roodwit 2 komt voor het eerst in actie
tegen HMVV. De sprekende overwinning van
Wit: F. Gaarenstroom.
3 Rant
&
37 Vleesch
'/i Rantsoen vleesch of vl. waren
2-3
Zondag geeft hier goede hoop op een zege
Zwart: E. Verkaik.
1 Rantsoen }
37
Vlwaren
v00r.... de bezoeftérs.
1 d2—d4 d7—ds, 2 c2—c4 e7—e6, 3 Pgl—f3
Hoogeloon behaalde de overwinning op PgB—f6, 4 e2—e3 PbB—d7, 5 Pbl—c3 LfB—e7,
"*er
1
melk
Riethoven; thans wordt het moeilijker daar 6 Lfl—d3 o—o, 7 o—o c7—c6 8 b2—b3 d5Xc4, 9
37 Melk I
l/4 Liter
«.g
3
a
"?
h
h
/.
aardappelen
38 Reserve
naar de Raven te Luijksgestel gereisd moet Ld3Xc4 (bc 4: met schitterende centrumvor3/2 K.g.
worden.
ming was hier véél sterker!) DdB—c7?. 10
SDO uit Lage Mierde heeft eveneens een Lel—b 2b7—bs, 11 Lc4—d3 bs—b4, 12 Pc3—a4
IN TIJDVAK VAN 4 WEKEN
moeilijke trip op haar programma. Bergeijk c6—cs, 13 Tal—cl (wint een pion) Öc7—as, ' 7 SEPT. T/M 4 OCT. 1941
2 is echter niet zóó sterk, dat het onmogelijk 14 d4Xc5 Pd7Xcs, 15 Pa4Xcs Le7Xcs, 16 Ddl—
IKg
suiker
IKg
114 Algemeen
is er van te winnen. Riethoven krijgt nu vi- c 2Lcs—e7, 17 Lb2Xf6 Le7Xf6, 18 Ld3Xh7+
'V"og"it
6
site van Reuselsport 2. De laatste komt voor KgB—hB, 19 Lh7—e4 LcB—a6, 20 Le4XaB La6X
5 0
500 500 Gram
jam
500 Gram
116 Algemeen
het eerst in actie. ZSC 2 heeft Roodwit 3 te fl, 21 LaB—e4 Lfl—a6, 22 h2—h3 g7—g6, 23
gast. Wij zijn benieuwd hoe het eerste op- Dc2—cs DasXcs, 24 TclXc.s (het eindspel is
4 Rants
4
4
4
34-35 I Bloem
bloem, brood of gebak
treden van Roodwit's jongste spruit zal zijn. thans moeilijk ln winst om te zetten, door de
Rantsoen
36—37 I
Dosko 2 heeft voor de tweede maal kans op zwarte loopers) La6-e2, 25Pf3—es KhB—g7, 26
Gram
TfB—bB,
punten.
de
Ging het den eersten keer ten Le4—f3 Le2Xf3. 27 Pes—f3
28 Tcs
250
rt)st
250 Gram
C Rtist
G"*m
koste van Voorwaarts 2, nu zal Bergeijk 3 —c7a7—as, 29 Tc7—a7 TbB—bs, 30 Pf3—d2
250
havermout
C Havermout 250 Gram
250
250
250
250
Gram
't niet kunnen verhinderen. EFC 2 trekt voor Tbs—ds, 31 Pd2—c4 Lf6—dB, 32 g2—g3 Tds—
250
Gram
havermout
117 Algemeen
2EO
250 Gram
250
250
gort
de tweede maal tegen Hapert 3 op. De eerste dlf. 33 Kgl—g2 Tdl—al, 34 Pc4Xas TalXa2,
118 Algemeen 250 Gram
100
100 100/ 100 Gram
100 Gram
maal een gelijk spel en nu verwachten we 35 Pas—c6Ta2—a3!, 36 Ta7—d7 LdB—f6, 37
vermicelli of maizena
119 Algemeen
4CO
400 | 400 Gram
4jo
kaas
een kleine zege voor EFC. Vesem 2 contra Pc6Xb4 TaJJXb3 (met de opruiming van den
34-35-36-37 kaas 100 Gram
Hoogeloon 2 is voor de gastheeren geen ge- damevleugel zijn zwarts' remisekansen aanIN TIJDVAK VAN 19 DAGEN
25 SEPT. T/M 13 OCT. 1941
makkelijke taak. De groote nederlaag van merkelijk verbeterd). 38 Pb4—d3 Tb3—bB, 39
(de
torenruil is niet ten voorZondag zal hier nog wel in den weg zitten. g3—g4 TbB—dB
1
boter
250 | 500 I 500
500 Gram
36—37 Boter I 250 Gram
Bladella 4 kan, evenals j.l. Zondag, winnen. deele van zwart) 40 Pd-3-c5 TdBxd7, 41 PcsXd7
reductie
I
|
boter
met
250
Gram
I
36—37 Vet
Lf6—c7, 42 e3—e4 g6—gs? (geeft wit de kans
KRING DEN BOSCH.
langs
h-lijn
vrijpion
de
te forspoedig een
,
Helvoirt heeft het seizoen in de eerste klas ceeren). 43. e4—es Le7—b4, 44 Kg2—f3 Lb4—
ANDERE ARTIKELEN
piek fijn ingezet. Met s—l werd van Spor3, 45 Kf3—e4 La3—cl, 46 Pd7—cs Kg7—h7,
a
24 JUNI 1941 T/M 1 MEI 1942
ters uit Drunen gewonnen. Morgen is het 47 Pcs—d3 Lel—d2, 48 f2—f4! g5Xf4, 49 h3—
I T/M 30 SEPTEMBER
„BRANDSTOFFEN 1 EENHEID"
een moeilijker dag, want dan moeten de Kah4! Kg7—h6, 50 Pd3Xf4 Ld2—el, 51 g4-^-gsf
113 ZEEP
naries in eigen huis bestreden worden. Met Kh6—h7, 52.h4—h5Lel—h4, 53 Pf4—h3 Kh7en „B ZEEP" VAN DE ZEEP1 T/M 30 SEPTEMBER
hetzelfde élan gespeeld en ook dit loopt wel g7, 54 Ke4—f4 Lh4—el, 55 Ph3—gl Lel—c 3, 56
KAARTEN P EN Q
"
los.
05 K.F. M EN N (op bonnen K.F. geen
Pgl—f3 Kg7—H7, 57 Kf4—e4 Kh7—g4, 58 Ke4
en „B TOILETZEEP" VAN DE
anthraciet).'
"
Kc4—cs
Las—dB,
60
Zwaluw 2 won van Baardwijk 2. RKC 3 —d3Lc3—as, 59 Kd3—C4
ZEÉ'PKAART P
9de periode
Generatoranthj-aciet
kreeg in den Bosch een geduchte nederlaag f7—f6 (een „rémise-combinatie" die falikant
II AUG T/M 5 OCT
periode
9de
Generatorturf
van Concordia. SVD verloor op eigen veld verkeerd had moeten eindigen; doet zwart
13 M EN O PETROLEUM
< 10 SEPT.
1941 T/M 30 APRIL 1942
van de Kanaries. RKC komt morgen naar dit echter niet, dan wint wit door ingrijpen
1 SEPT T/M 31 DEC.
een
eenheid eerste periode, een eenTEXTIELKAART
van zijn koning op d 7en e8). 61 esXf6t LdB
MANNEN
Vught en zal daar niet veel winnen. ConJ
g5Xf6
Kg6Xf6,
heid tweede periode, een eenheid
SCHEERZEEP
cordia heeft de reserves van Vlijmensche Xf6, 62 hs—h6!t Kg7—g6, 63
(een
den
schitderde periode en een eenheid vierde
mystificatie,
met
24 JUNI T/M 31 DEC.
Boys te gast. De Sporters uit Drunen komen 64h6-h7??
periode.
terenden zet 64. Pf3—es! had wit de vruchten
op visite bij SVD.
01, 02, 03 HAARDEN EN KACHELS J
01, 02, 03, 04 HAARDEN EN KACHELS K 1 T/M 30 Sept.
VJC te Drunen strijdt tegen Nieuwkuik. van zijn volhouden kunnen plukkeen. Zwart
zetdwang)
Kf6—g7,
16 HONDEN- EN KATTENBROOD
01 T/M 11 CENTR. VERW .L
Vlijmen 3 heeft Elshout op bezoek. RKC 4 zou dan verliezen door
zwart
laat
J
1
Remise,
Kg7—hB!
want
KACHELS
Pf3—gs
65
07
HAARDEN
EN
05,
06,
gaat naar Haarsteeg, .terwijl RWB 2 de ret~<jvy
zich paf zetten.
05, 06, 07, 08 HAARDEN EN KACHELS K I
serves van Haarsteeg Vooruit ontvangt.
ESC 2 en VJC 2 komen in Elshout tegenOPLOSSING PROBLEEM No. 919.
over elkaar. RKC 5 gaat naar Ammerzoden
(Barulin).
om Jan van Arckel 2 bezoek te brengen.
WERKGEMEENSCHAP
WSC 4 krijgt DSC uit Kerkdriel op beDE LIJST VAN OFfICIEEL ERKENDE
dreigt 2. Dds: Een dubbele omscha1.
De6
HEEMKUNDE
VOOR
BRABANTSCHE
zoek. Helvoirt 2 gaat naar de Langstraat en kelaar. Na 1. ...-. Pd onv. 2. Pc3doch na 1.
SPORTBONDEN
zal bij VJC een bezovk brengen. Sporters 3 Pc 32. Dc 4. Afsluiting d,er ontpende dame. Ee*
Wij lezen in Brabantia Nostra:
wij vernemen heeft de secretarisNaar
ontvangt Haarsteeg 2 en zal van deze beBezield door den geest van Brabantia Nostra,
soortgelijke voortzetting vindt men na 1
departement-van Opvoeding, dat bij de Brabanders een rechtmatige fierheid
generaal
van
het
zoekers wel weten te winnen.
Pc onv. In den wedstrijd tegen Finland is dit Wetenschap en Cultuurbesclierming, de Neder- wil aankweeken op datgene, wat het voorgeAan alle voetballers in de tweede ronde
idee meerdere malen goed uitgewerkt.
landsche Athletiek-Unie (athletiek), den Nederl. slacht heeft nagelaten en tevens moedig de
veel succes!!
NEDO.
Biljartbond (biljartspel), den Nederl. Boksbond noodzakelijkheden van heden en toekomst onder
OPLOSSING PROBLEEM No. 917.
(bokssport), den Nederl. Cricketbond (cricket- het oog wil zien en doen aanvaarden, wijden
(Swane).
spel), het Nederl. Gymnastiek Verbond (gym- reeds eenigen tijd verschillende Brabantsche
nastiek),
den Nederl. Bond van Handboogschut- intellectutelen hun aandacht aan de Heemkunde
Vermoedelijk is hier een witte pion van c 3 terijen handboogsport),
den Nederl. Hockey van het gewest. Teneinde een gevaarlijk diletgedeserteerd. Nu gaan 1. Pb 4. 1. Pb2. 1. Pdl.
(hockeyspel), den Nederl. Honkbal Bond tantisme te voorkomen geven zij daar leiding,
Bond
1. Pel en 1. Pf2.
(honkbalspel), den Nederl. Jiu-Jitsu-bond (jiu- waar die gevraagd wordt. Zoo verzorgden verjitsu), den Nederl. Kaatsbond kaatsspel), den schillenden hunner handleidingen voor de
PROBLEEMNUMMER 924.
Kanobond (kanosport), den Nederl. onderwijzers van enkele streken, anderen schreNederl.
tegen
als Eindhoven dat het in Helmond
Kegelbond (kegelsport), den Nederl. Kolfbond ven algemeen-theoretische uiteenzettingen, weer
J.
A.
M.
v.
d.
Hilversum.
Weerd,
de club van dien naam opneemt.
(kolfspel), den Nederl. Korfbalbond (korfbalspel), anderen namen krachtdadig de leiding in de
Eindelijk doemt voor P.S.V. een gelegenEerste plaatsing.
den Nederl. Krachtsportbond (krachtsport), den bestaande plaatselijke Geschiedkundige- e.a.
heid op voor de eerste overwinning. Nu de
Wit: Kc3, DgB, Tel en h5, La 2en 7, Pe3 en Nederl. Lawn-tennis Bond (tennisspel), den kringen,
enkelen tenslotte gaven voor clubs van
kampioenen Roermond te gast krijgen, moe- h4, pi. b 5, d4en f 6(11).
Nederh Roëibond (roeisport), den Nederl. Rugby- studenten de werkmethode aan.
Zwart: Ke6, DcB, Le4 en h6, Pc4en g5, pi. bond (rugbyspel), den Nederl. Amateur Schertnten zij deze kans weten waar te nemen.
Het samenstel van verscheiden vakken, die
4, d6, d7en f 7(10).
a
van
Nederl.
Vereeniging
de
(schermsport),
bond
elkaar
in de Heemkunde ontmoeten, eischt
Zondag
2e klasse C. Nevelo, dat
gestart is
den Nederl. samenwerking van verschillende vakgeleerden
(schietsport),
Wit geeft in twee (2) zetten mat.
Scherpschutters
met een kleine nederlaag uit een moeilijken
Skibond (skispoït), den Nederl. Squash Rackets en de ondervinding heeft bewezen, van hoe
uitwedstrijd, krijgt visite van Tegelen en zal
OPLOSSING
PROBLEEM
No.
918.
Bond (squash racketspel), den Nederl. Tafel- groot belang deze kan zijn en voor de wetendeze gasten wel met leege handen huiswaarts
(tafeltennisspel), den Nederl. Voet- schap in het algemeen én voor de betrokken
tennisbond
(Visserman).
zenden. Brabantia—Weert 1908 is een ontbalbond (voetbalspel), den Nederl. Wandelsport- streek iv het bijzonder.
moeting tusschen 2 oude bekende, die elkaar
Te6! Daarom bond (wandelsport), de Verbonden Nederl.
Direct 1. Le2 faalt op 1
Wetenschap eischt rust om bezonnen de taak
in kracht niet veel zullen ontloopen. S.V.B, eerst een voorplan en wel 1. Pa6dreigt 2. Pc 7 Watersportvereenigingen (zeil- en motorboot- te kunnen vervullen, waarvoor ze zich gesteld
contra V.V.V. is zoo goed als een plaatselijk mat. Zwart heeft nu als parade 1
de6: sport, de Nederl. Wielren-Unie (wielrensport) ziet. Vandaar geen reclame naar buiten.
treffen, waarbij de bezoekers een goede kans doch dan kan rustig 2. Le2: volgen. Bezitters en den Nederl. IJsbockeybond (ijshockeyspel),
Om zoo volledig mogelijk een slagen bij de
op winst maken. De Valk krijgt thans eigen van het jaarboek 1940 N.8.v.8r. herkennen aangewezen als bevoegd om, in overeenstemwetenschappelijke leiding van de beoefening der
grond te verdedigen tegen Kolping S.D.W. en
ming met de door het college van gevolmach- Heemkunde in Brabant te verzekeren, hebben
hierin een ontbrekend lid van de „Grote tigden
voor de sport te verstrekken aanwijzin- de Brabantsche intellectueelen, die op het tertrekt daarbij vermoedelijk aan het langste Familie."
gen,
leiding
te geven aan het wedstrijdwezen op rein der heemkunde wetenschappelijke!, arbeid
eind, terwijl de wedstrijd Viost—Helmondia
lichamelijke oefening en sport, hebben verricht of, door belangstelling en medegebied
het
van
iets betere kans biedt aan de Helmondenaren
PROBLEEMNUMMER 925.
voor
zoover dit door ieder der voornoemde werking, dien arbeid hebben bevorderd, hun
J. R. W. Swane, Boekei.
2e klasse D. R.K.T.V.V. ziet zich thuis teorganisaties afzonderlijk wordt bestreken en bij organisatievorm 'in de „Werkgemeenschap voor
genover W.S.C, geplaatst. Deze stadgenooten
plaatsing.
den naam van ieder der aangegeven organisa- Brabantsche Heemkunde".
Eerste
zagen vorige week in Oss een 4—Ovoorsprong
Deze onderafdeeling van „Brabantia Nostra"
Wit: Kdl, Dds, Th3en e 2, Lb3 en fB, Pbl en ties is vermeld, met dien verstande dat alle
sportwedstrijden, sportdemonstraties en soort- wordt geleid door het volgende bestuur: voorverloren gaan en moesten evenals de Waalb 6(8).
wordt deel- zitter: dr. A. Weynen, Roosendaal; secretaris:
wijkers met een doelpuntrijke verdeeling geZwart: Kb4, Td6 en h6, Lhs, Pf3 en f 7, pi gelijke sportevenementen, waaraan
vereeniging aan C. Slootmans, Bergen op Zoom; penningmeester:
meer
dan
één
genomen
door
noegen nemen. Thans op eigen bodem zul- a 5etl e 5(8).
de goedkeuring van het bestuur der daarbij be- drs. J. Heerkens, Tilburg; leden: drs. J. Renders,
len ze waarschijnlijk als overwinnaar te
Wit geeft in twee (2) zetten mat.
organisatie zijn onderworpen.
trokken
Eindhoven en H. Hanssen, 's-Hertogenbosch.
voorschijn komen, doch dan tot het laatste
Werd tot dusver vrijwel alleen ingegaan op
Toelichting.
oogenblik paraat, Rood-Wit-Blauwen! T.S.C,
inlichtingen en voorstellen,
inciderUeel-gevraagde
beschikking van den
dat Top ontvangt zal het met deze bezoekers
" Ter toelichting op de
georganiseerde leiding. In
thans
is
er
de
meer
secretaris-generaal deelt het College van gevolwel klaarspelen, wij voor ons slaan de Oosvan „Brabantia
eerstvolgende
de
nummers
machtigden voor de sport nog 't volgende mede:
terhouters tenminste hooger aan. In Vught
poging worden gewaagd om
Nostra"
za!
een
Voor enkele takken van sport zijn de leidende van bovenfcf leiding te geven aan de zelfwerkkrijgt Zwaluw Hero op bezoek en zal hard
ZES JAAR WEGENS MOORD OP
organisaties nog niet aangewezen. Dit houdt
op moeten passen of de Bredanaars gaan
zaamheid, die de Heemkunde eischt. 't Blijkt
ZIJN VROUW.
verband met het feit, dat met enkele bonden en nl. dat sommige Kringen niet gemakkelijk tot
met de punten loopen. Ook de Kanaries en
Gisteren veroordeelde de viereje kamer van officieele instanties nog onderhandelingen wor- 'n werkmethode en werkprogram kunnen komen.
S.V.D. zullen op eigen veld op een andere
gevoerd over diverse aangelegenheden Wij hopen
hen te helpen* o.a. met vragenlijsten.
manier uit den hoek moeten komen dan de rechtbank te Amsterdam een 44-jarigen den organisatorischen
aard. Deze beschikking De bedoeling dezer vragenlijsten, is niet alleen,
van
zijn
wegens
op
klinker
tot
een
moord
vrcrüw
Zondag j.l. nu het «.esp. tegen de Baronie en
van den secretaris-generaal zal dus binnen afSchijndel gaat, anders zou het weer wel eens gevangenisstraf van zes jaar met aftrek van zienbaren tijd worden gevolgd door een tweede, dat men deze zoo goed mogelijk voor zich zelf
beantwoordt, docht ook dat men de antwoorden
jaar.
op een nederlaag voor hen kunnen ultloopfn de voorarrest. De eisch luidde tien
de thans nog niet opgenomen bonden te onzer beschikking stelt (en ze daartoe voorDe man, die zeer doof was en zich zeer waarin
Reserve Eerste klasse. Noad 2 blijft in eigen jaloersch en achterdochtig toonde, verdacht nader zullen worden aangewezen.
loopig inzendt bij den secretaris, Bolwerk Noord
huis om er zich te meten met Willem II 2. zijn vrouw er van, dat zij omgang met een
Door het bestuur van')9, Bergen-op-Zoom).
Dit kan een interessante ontmoeting woronze werkgemeenschap zal dan worden uitgeanderen man had. Er kwamen herhaaldelijk
FAILLISSEMENTEN
maakt, welke vakgeleerden de verkregen
den met een goede kans op een gelijk spel. heftige'scènes voor en in begin van. Februari
LONGA 2 krijgt in haar thuiswedstrijd te- van dit jaar ging de vrouw met haar twee Opgegeven door afdeeling Handelsinformaties resultaten zullen verwerken tot een studie,
welke afzonderlijk of in Brabantia Nostra zal
gen NAC 2 gelegenheid zich te herstellen kinderen elders wonen.
v. d. Graaf &. Co KV., Ainsterdah.
Toen de man zijn
verschijnen.
van haar eerste nederlaag. Eindhoven 2— distributiebescheiden bij de vrouw kwam teG^jjeponeerde uitdeelingslijsten:aannemer,
Groepen van belangstellenden in Heetnktmd^g,
23^5ept.
Hendriks,
HelBrabantia 2, B.V.V. 2—Picus 2 en P.S.V. 2— rughalen, terwijl zij verbleef in een worfing
Petrus J.
die
met de Werkgemeenschap in contact wenGeëindigd
door
het
verTolpoststraat.
mond,
Valk
2
voor
Amsterdam-Oost
overwinningen
De
worden
de in de Benkoelenstraat in
te treden, worden verwezen naar het
schen
eenige
uitdeelingslijst.
Uitthuisclubs.
ontstond er weer een woordenwisseling, waar bindend worden der
Propaganda-Secretariaat van Brabantia Nostra,
nihil
aan
conc.
cred.
bij de man plotseling een dolk trok en met
Reserve 2e klasse A. Eindhoven 3—De KaLoudonstraat 15, Tilburg.
2
goed
naries wint zoo
als zeker de thuisclub. veertien steken de vrouw doodde
Noad 3 gaat zich bij Schijndel 2 presenteeNIEUWE PRESIDENT DIRECTEUR
ren en zal reeds met één punt blij kunnen
beer A. H.'Kruitbosch, inspecteur der N. H.
NED. HEIDE MIJ.
zijn. In haar thuiswedstrijd tegen B.V.V. 3 len zal blijven. R.K.T.V.V. 2 dat bij NAC 3
Het toestuur der Nederlandsche Heide M., bevorderd tot hoofdinspecteur en is Ir. J,
maakt Longa 3 een goede kans. Willem II 3 op visite moet, zal danig op haar tellen moe- Maatschappij heeft tot president-directeur A. Eshuis, landbouwingenieur der N. H. M.,
—P.S.V. 3 lijkt ons een interessante krachtten passen, wil zij er niet ten onder gaan.
benoemd Ir. C. Staf, tnans plaatsvervangend benoemd tot inspecteur, tevens toegevoegd
meting waarin het niet ver van samen dccSPIL. president-directeur der Mij. Tevens is /_""* aan de directie als secretaris.
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PAM BU DE MAANAPEN

NA EEN HALF JAAR PRODUCTIESLAG
ONDERHOUD MET DR. POSTHUMA
DIE NIET ONTEVREDEN IS
Nu de commissie-dr. Posthuma een half jaar
heeft gewerkt heeft een redacteur van het
A.N.P. het oordeel van dr. Posthuma gevraagd,
over de voorloopige resultaten van dien productieslag en omtrent de verdere maatregelen.
De eerste vraag, welke in dit verband tot
dr. Posthuma werd gericht, was, of het effect,
dat de productieslag-1941 totnutoe heeft opgeleverd, bevredigend is te achten.
Dr. Posthuma antwoordde: „Ontevreden over
het totnutoe behaalde resultaat ben ik zeker
niet. .Toen de commissie haar taak aanving
waren alle wintergranen in den grond en waren
de teeltplannen voor den zomer reeds grootendeels vastgelegd. Wil Nederland zichzelf kunnen
voeden dan dient er in de allereerste plaats voor
gezorgd te worden!» dat voldoende broodgraan
en aardappelen ter beschikking komen.
Dit' jaar zijn in totaal ca. 115.000 ha i met
stoppelgewassen beteeld,
hetgeen een sterke
vermeerdering tegenover vorige jaren-beteekent.
Natuurlijk, aldus dr. Posthuma, is het jammer,
dat het weer niet altijd heeft medegewerkt.
Zoo is de graanoogst, tengevolge van het

aanhoudende natte Weer in Augustus niet best
te noemen. Maar alles en alles bij elkaar is
er zeker reden tot tevredenheid.
De productieslag is geen aangelegenheid,
welke staat of valt niet oorlog of vrede, maar
heeft altijd zin.
Tien punten.
Het programma 1941-42, zooals ik, aldus de
oud-minister, dit dezer dagen heb opgesteld
omvat tien punten, t.w.:
1. Geen plekje cultuurgrond mag ongebruikt
blijven,, terwijl de cultuurtoestand van den bodem

Scheuren van grasland.
In dezen oorlogstijd, aldus dr. Posthuma,, is
het vooral van belang, dat producten als tarwe,
rogge, aardappelen en voorts erwten, boonen
en ook vlas en koolzaad in zoodanige mate ter
beschikking komen, dat Nederland zooveel
mogelijk in eigen behoeften kan voorzien.
Dit is echter alleen te bereiken, wanneer de
oppervlakte bouwland wordt uitgebreid, ln feite
staat hiervoor thans geen andere weg open dan
die, welke leidt tot liet scheuren van grasland.
De komende herfst en wintermaanden zijn hiervoor het meest geschikt. Daarom is het scheuren
van grasland op dit oogenblik zeker het belangrijkste punt van den productieslag.
De Nederlandsche cultuurgrond zal ook in de
toekomst voor een overwegend- deel uit grasland blijven bestaan. Uit dit grasland is in liet
verleden, toen men den invoer van betrekkelijk
goedkoop krachtvoer boven de grootst mogelijke mate van zelfvoorziening verkoos, lang
niet gehaald wat eruit te halen is.
Dit geldt ook voor de mest- en gierbewaring.
Vroeger gaf „kunstmest, kunstmest en weer
kunstmest" t.a.v. de bemesting den toon aan.
Zulks vooral tot schade van de structuur van
den bodem, die natuurmest en met name stalmest noodig heeft. „Wie zorgt voor een goede
structuur, krijgt van de natuur geleidelijk de
beste granen cadeau' 1, zegt ir. Cleveringa. Ook
de gier is in dit verband van het hoogste belang, want zij levert een enorme hoeveelheid
waarderijk stikstof. Althans indien ze goed
bewaard wordt.
Naar de meening van dr. Posthuma hebben
op den langeren duur vooral de punten 6, waardoor de opbrengsten van ons grasland nog enorm
kunnen worden verhoogd en 8 hun speciale
beteekenis.
In Europeesch verband.
Nadat dr. Posthuma nog uitvoerige mededeelingen had gedaan over de organisatie van
de winterpropaganda, antwoordde hij op de
vraag, of wij in de toekomst vrijwel op onszelf
zullen blijven aangewezen, met neen, „Thans is
de leuze „Nederland voedt zichzelf" in eik opzicht op haar plaats. In de toekomst zal dat
zichzelf voeden ongetwijfeld in breeder verband moeten worden gezien, nl. in het verband
van het nieuwe Europa. Nederland zal op agrarisch gebied vooral als veredelingsland optreden. Zoo bezien zal er dan zeker, een uitwisseling bv. van uit te voeren zuivelproducten tegen
in te voeren krachtvoeder geschieden. Waarbij
ik dat krachtvoer, uiteraard niet in de eerste
plaats uit overzeesche landen, doch vóór alles
bijv. den
uit een ander deel van Europa
Balkan of West-Rusland
aangevoerd zie. Van
een zoodanigen invoer zal dan vanzelfsprekend
geen sprake kunnen zijn, indien de mogelijkheden van den eigen bodem niet ten volle zijn

.

zoo gunstig mogelijk moet zijn.
De goede cultuurtoestand van den bodem
wordt uiteraard vooral door een goede waterhuishouding bevorderd.
2. De grootste mogelijke oppervlakte bouwland.
3. Gebruik van deugdelijk, zooveel mogelijk
dus van door den Nederl. Alg. Keuringsdienst
(N.A.K.) goedgekeurd zaaizaad en pootgoed, dat,
wat het eerste betreft, deugdelijk gereinigd en
ontsmet dient te worden.
4. Op peil houden van den verbouw van
broodgraan en aardappelen, zoomee uitbreiding
van den koolzaadverbouw. Onder alle omstandigheden verdienen de veel-opbrengende rassen de
voorkeur.
5. Bestrijding van plantenziekten en van
onkruid.
6. Moderne weidebouw.
7. Verbouw van stoppelgewassen.
8. Deugdelijke mest- en gierbewaring. Een uitgeput.
enquête van dr. Veenstra heeft uitgewezen, dat,
Te allen tijde dient te worden begrepen, dat,
over het geheele land gerekend, slechts onge- om meer verbruik te kunnen bereiken, eerst
veer 25 pCt. der bedrijven aan de te stellen de productie dient te worden vergroot, aangeeischen voldoet.
nomen, dat d« distributie op de juiste wijze
9. Verbetering van de productie eigenschap- geschiedt.
pen en van den gezondheidstoestand van onzen
Die vergroting op agrarisch gebied te verveestapel.
krijgen, is zeker wel het voornaamste doel van
10.* Rationalïseering van den paardenarbeid. den productieslag en daaraan mede te werken
kan iedere rechtgeaarde Njserlander, die hiertoe in de gelegenheid is, zien tot plicht jegens
zijn volk rekenen."
VELDPOSTZENDINGEN.

.

—

Veldpostzendingen aan Nederlanders, die in
de Waffen S.S. en in het vrijwilligerslegioen
Nederland dienen, worden door de post gratis vervoerd, voorzoover
deze zendingen
(briefkaarten en brieven) de 100 gram gewicht niet te boven gaan. Voor briefzendingen (veldpostpakketjes) van 100-250 gram is
15 ets. porto verschuldigd, voor zendingen
van 250—1000 gram 20 cents. Alle desbetreffende poststukken moeten, voorzien van het
adres van dengene, dien men zulk een zending wil doen toekomen, gezonden worden
aan de Ergaenzungstelle Nord-West
der
Waffen S.S., Stadhouderslaan 132 te 's-Gravenhage.
Men schrijve dus bovenaan

onderstreept
„Veldpostzending", en late dan volgen: ,',an
die Ergaenzungstelle der Waffen S.S., Den
Haag, Stadhouderslaan 132" zur Weiterleitung an (naam en vétdpostnummer).
Dit geldt zoowel ypor hen, die bij de Waffen S.S., als bij het Vrijwilligerslegioen Nederland dienen. ',SLUITINGSUUR VAN CAFé'S.

FEUILLETON.
DE HOUTZAAGMOLEN
10-

Ik binnenkomen?
-—RikiMag
stak het hoofd door de deuropening.

De heeren stonden op.
Maar, maar, nichtje!
De vrijheer schoof haar een stoel toe en
vloog met kennersblik over hare verschij-

—

ning.

—

Gij wilt toch mijn armen jongen het

hoofd niet op hol brengen?
Zij lachte en toonde daarbij hare prachvolle tanden.
Staat dit op mijn toilet, oom August?
Ja- zeker?
Ik moet mij toch eenige moeite geven
u te behagen.
Dat doet gij zonder dat reeds
Maar oom, u maakt mij het hof.
Nu, zoolang totdat mijn zoon het overneemt. Dan hebben de ouderen afgedaan.
F.its ziet er niet naar uit, alsof hij een
groote hoïmaker zijn zou, meende de graaf.
Dat verlang ik ook niet, wij zullen goede
vrienden worden, nietwaar neef Frits?
Zij stond vlak voor hem en keek hem aan.
Het ontging haar niet, welken indruk zij op
.hem maakte, want hij bezat niet genoeg
zelfbeheersching om zijn' verwarring meester
te worden.

——
—
——
—
—
—

DE PRIJS VOOR „BELEGEN N.Z." KAAS.
Bij besluit van den directeur generaal van
de voedsel voorziening is bepaald, dat kaas,
afkomstig uit de voor rekenii.g van de Nederlandsche Zuivelcentrale opgeslagen hoeveelheden, dit is dus belegen kaas, mag
worden verhandeld. Deze kaas is voorzien
van het merk „belegen N.Z." en de maximum
prijs is voor den detaillist en den consument
vastgesteld op 25 cent per kilogram 'hooger
dan de nog geldende maximumprijzen voor
kaas, niet voorzien van het merk „belegen
N.Z.".

Voor de vastgestelde prijzen en andere bijzonderheden wordt verwezen naar de elders
in dit blad opgenomen officieele " publicatie.
PRIJZEN VOOR GEVOGELTE.
De gemachtigde voor de prijzen deelt mede, dat in de Staatscourant van heden de
Prijzenbeschikking 1941 Gevogelte is gepubliceerd, waarin de prijzen voor gevogelte zijn
vastgesteld.

In verband met de vra*ag, of de plaatselijke
overheid bevoegd blijft het sluitingsuur van
café's e.d. op vroeger dan 11 uur des avonds
vast te stellen, heeft de secretaris-generaal
van Binnenlandsohe Zaken de commissarissen der provincies zijn standpunt medegedeeld. De verordening van den Rijkscommissaris heeft tot strekking, een later begin van
het sluitingsuur dan 23 uur uit te sluiten.
. Tegen een met het oog op de plaatselijke
omstandigheden doelmatig blijkend, eerder
aanvangend sluitingsuur bestaat op zichzelve
dan ook geen bezwaar, mits hierdoor aan de
belangen van de Duitsche weermacht,
het
wapen-S.S. en de Duitsche politie niet te kort
wordt gedaan..
De gemeentelijke autoriteiten blijven dus,
behoudens eventueele nadere aanwijzingen
van de betreffende Duitsche autoriteiten, bevoegd het sluitingsuur voor café's en dergelijke inrichtingen op vroeger dan 23 uur te
stellen.

"

—

.

Deze beschikking stelt het Prijzenbesluit
1940 Gevogelte buiten werking. Onder gevogelte wordt hier verstaan:
kippen, hanen,
kuikens, eenden, kalkoenen en ganzen, met
uitzondering van bepaalde aangewezen soorten, .welke voor den fok of den leg bestemd
zijn. De beschikking stelt de verkoopprijzen
voor alle geledingen van den handel vast,
voor de producenten, opkoopers, groothandelaren, zoowel als voor de kleinhandelaren.
De in werkingtreding geschiedt met ingang
van den dag volgende op dien van afkondiging.

KINDERVERLAMMING TE GILZE
GECONSTATEERD
In het gezin van den heer C. van S„ aan de
Oraniedwarsstraat te Gilze is een geval van

kinderverlamming geconstateerd.
Naar ons werd medegedeeld, zou de ziekte

van

ernstigen

aard

langzaam geschieden.
Terwijl een deel der
maanmenscnen loopt,

rust het andere deel
Ze
vorderen
uit.
slechts langzaam.
277. Nu en dan moet
gekampeerd,
worden
om uit te rusten. Dan
worden de tenten opgeslagen. Er zijn nu al
dagen
verscheidene

verloopen, sedert zij
de maanbewoners bevrijdden en de reis
'duurt nog lang.

Nederland voedt zichzelf

RADIO-PROGRAMMA

Doel en middelen der
bedrijfsschappen
11.
De Algemeene Bestuurscommissie kan
groepen opheffen en instel'en al naar behoefte. Terwijl het ook mogelijk is, ledere
buurtschap van een speciale buurtschapcommissie te voorzien, met onder zich b'"urV
schapsgroepen, iets wat ;°-v. t.a.v. melkcontró'e gewenscht zou zijn.
Bovendien zijn in een Bedrijfsschap Bijzondere Commissies gewenscht ais voor: financ-lëe'e aange'egenheden, cursussen, bibliotheek, excursies, pro e fve'den enz.
De kern, waar een bedrijfsschap op rust
en wat terze fder tijd de motor is om de aangesloten bedrijven werkelijk tof de hoogst
mogelijke productie te bewegen is de Land-.
Tuinbouw en Veeteelt bedrij fsdienst. Daarom ook is hij a's eerste doel der bedrij f &.schappen vermeld.
Het is heel simpel te omschrijven, immers
de dienst za! be'ast zijn met hét landbouwkundig onderzoek en de 'bedrijfsvoorlichting
in hst territoir, dat bestreken wordt door een
bedrijfsschap. Natuurlijk zal zulks geschieden in samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig onderzoek te
Wageningen en meer in het algemeen, met
den geheelen voorlichtingsdienst, zooals wij
kennen.
.die in Nederland
Hieruit blijkt reeds de noodzakelijkheid,
de groepen, alsmede een eventueele proefboerderij en de proefvelden te doen ressorteeren onder den Dienst Eveneens is het
.duidelijk, dat «ie dagelijksche leiding van
zoon Dienst, moet berusten in handen van
een Directeur-Landbouwkundige, welke zoonoodlg wordt bijgestaan dcor twee of meer
assistenten, waarbij de assistenten van de
Land- en Tuinbouwconsulenten, dle voor de
veetee't enz. kunnen worden ingeschakeld.
Natuurlijk is een wetenschappelijk toszich'.
ncodig op een dergelijken dienst, welk toezicht zich over meerdere bedrijfschappen
kan uitstrekken zal dienen te worden uitgeoefend door een Curatorium, bestaande
zoowel uit landbouwtechnici en landbouweconomen, terwijl het materieel toezicht zal
worden uitgeoefend door de Algemeene Bestuurscommissie,, voorgelicht door de Leiders der groepen.
Dit bestuur kan ten dien aanzien alles regelen en om de zaak zoo eenvoudig mogelijk
te houden den Directeur-Landbouwkundige
ook Secretaris-Penningmeester maken van
het bedrijfsschap.
Accountant-controle is noodig, evenals een
opper toezicht, uitgeoefend door, of vanwege het Departement van Landbouw en Visscherij.
Dit laatste is wederom noodig, om zaken
die van onderuit opkomen een reëele kans
van slagen te geven, immers elk lid dient het
recht te hebben voorstellen bij de Algemeene
bestuurscommissie, zoowei als bij de groepen
in te zenden, welks voorstellen afdoende behandeld dienen te worden en ingevolgd, zoo
zij het algemeen belang van het bedrijfsschap dienen. Neemt een lid, dat een voorstel doet, geen genoegen met het resultaat
dat hij ermee verkrijgt, zoo kan hij het voorleggen aan het Curatorium en van daar ln
beroep bij het Departement om zoo verzekerd te zijn van voldoende toetsing.
Als men deze gegevens over de bedrijfsschappen overweegt zal men aanvoelen, van
hoeveel belang zij kunnen zijn voor de samenwerking tusschen landbouw- en veeteeltbedrijven, maar vooral hoe ruimschoots dan
gelsgenheid bestaat om alle strijdmiddelen,
gewenscht in een productieslag, te bezigen
en welk een ongekende bedrijf sverzor ging
voor de leden het gevolg zal zijn.
Moge ons gewest, dat tot heden slechts
één bedrijfsschap kent, er spoedig per ieder
10.030 HA. een bezitten, opdat de voeding
van mensch en dier uit eigen bodem er blijvend mes zal worden bevorderd.
De Gewestelijke Voorzitter,
P. J. JANSEN.
Hoeven, Sept. 1941.

zijn.

Dat was niet het kleine, wilde ding, waarom men lacht, zooals Hans haar geschilderd
had; dat was een jonge dame uit de groote
wereld. Zij was niet schoon en bezat om-e-gelmatige trekken. Maar dat zag hij nauwelijks, dat kwam niet in hem op, dat werd
honderdmaal vergoed door bekoorlijkheid.
De gansche houding die zij aannam, droeg
het stempel van zelfbewuste, natuurlijke
voornaamheid.
Karl meldde, dat er gedekt was en opende
de deuren naar de eetkamer. Aan het ondereinde van de tafel stond Jansen met een
vuurrood gezicht. Hij had voor deze gelegenheid een glimmend witten, hoogen boord om
en een even blanke das. Voor Frits lag er
iets aanmoedigends in zijn verschijning, die
hem voor een groot deel over zijn aanvankelijke jongensachtige schuchterheid heenzette, zoodat hij opleefde en spraakzaam
werd.
*
Riki vertelde van haar verblijf te München, en -maakte in kleine treffende trekken
een karikatuur van de menschen, die zij daar
ontmoet had.
— Het is èen' ondeugend meisje, dat ziet
gij nu zelf, zeide de graaf, die in de beste
stemming verkeerde.
Het is niet zoo kwaad gemeend, verdedigde Frits haar, zoon beetje sarcasme
mag wel in het leven.
Jansen wist van louter verlegenheid geep
raad met zich zelf en stiet een zoutvaatje
om, toen hij den " graaf wilde inschenken.
De beide Speele's, vader en zoon. bleven

—

276. De professor en
Pam
hebben
hun
looden schoenen aangetrokken, want
de
tocht
kan
s'echts

nog bijeen, nadat zij hun gasten goeden
nacht hadden gewenscht.
Een meisje- om te stelen, die Riki! Alle
duivels, nog toe, dat is er een! riep de vrij
heer begeesterd uit, toen hij zijn bewondering niet meer behoefde te bedwingen.
Toen Frits niets antwoordde, merkte hij
;
op:
Je bent zoo stil mijn jongen, je hebt
je toch wel met haar geamuseerd?
En hij legde hem in zeldzame opwelling
van vaderlijke teederheid de hand op den

—

-

—-

schtfüdar.

—

wSar denkt u aan, papa? Ik ken haar
toch heelemaal niet.'— Ach, jij ondoorgrondelijk mensch
jij zonderling! viel de vrijheer uit. Alsof het
daarop aankomt! Ik werd verliefd op je
moeder, op het oogenblik dat zij den drempel"overschreed en ik nog niet eens aan haar
voorgesteld was
Die Brechtje heeft intusschen uitstekend gekookt. Vergeet niet
haar te zeggen, dat er morgen eieren op de
ontbijttafel moeten zijn. En dan moet Karl
bij het dienen zachter te werk gaan; hij
rammelde met de borden, dat men zijn
eigen woorden niet kon verstaan.
Het regende niet meer; van den ouden
kastanjeboom, die vlak bij het huis stond,
vielen zware droppels neder, en in de vlier
zong een nachtegaal.
Frits wachtte totdat het licht in Riki's
kamer was uitgedoofd, toen ging hij eerst
naar bed. Maar hij kon niet inslapen! Toen

ZONDAG 28 SEPTEMBER.
HILVERSUM I. 415.5 m.
8.00 Gewijde muziek (gr. pi.)
8.30 BNO:
Nieuwsberichten
10.00 Utrechtsch Stede11.30 Kinderkoor „De
lijk orkest (opn.)
Merels"
12.00 Boyd Bachman en zijn orkest
12.45 BNO: Nieuws- en economische
berichten
1.00 Nederlandsch Verbond voor
1.15
Sibbekunde: Vragenbeantwoording
De Meesterzangers en gramofoonmuziek
2.00 Puszta Ernö
1.40 Gramofoonmuziek
en zijn orkest.
2.40 Orgelconcert en gramofoonmuziek
3.00 Radiotooneel
3.45
Schrammelkwartet en soliste en de Romancers en soliste
5.00 Voor de jeugd
5.30
en
piano.
Viool
6.05 Sport van den dag
7.00 Actueel
6.30 Ensemble Bandi Balogh
7.30 Gramofoopmuziek (met
halfuurtje
toelichting)
8.00 Omroeporkest, solist en
het kleine Omroep Mannenkoor
9.10 Klaas
van Beeck en zijn orkest en de 1001 Nacht
Zangers
9.45 BNO: Nieuwsberichten
10.00-M0.15 BNO: Engelsche uitzending An
American sees Holland.

—
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— ——

——
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—
—
— —
—
—
—
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——

—

HILVERSUM' 11. 301.5 m.

—
—

8.30 BNO:
8.00 Gramofoonmuziek
Nieuwsberichten
8.45 Gramofoonmuziek —
9.00 Rondom het orgel (Voorbereid door de
Christelijke Radio Stichting)
9.30 Morgenwijding (Voorbereid door de Christelijke Radio Stichting)
10.00 Zondagmorgen zonder zorgen
12.00 Cyclus „Kent Gij Uw
Bijbel?" (Voorbereid door de Christelijke Radio Stichting) (opn.)
12.15 Gramofoonmuziek -, 12.45 BNO: Nieuws- en economische
berichten
1.00 De Melodisten en solisten
2.00 Voordracht
2.15 Amsterdamsen
Bach-ensemble en clavecimbel
3.05 4Handige Pianovoordracht
4.00 Studiodienst — 5.30 BNO: Sportuitslagen
5.40
Gramofoonmuziek
5.45 Voordracht — 6.00
7.00 Actueel halfuurVariété-programma
tje
7.30 Gramofoonmuziek
7.45 Reportage
8.00 Omroep-Symphonie-orkest en
solist (9.00—9.15 Gramofoonmuziek)
9.45
BNO: Nieuwsberichten
10.00—10.15 Gramofoonmuziek.

—

——

—
—

—

—

—

——

——

—

—

—

—

MAANDAG 29 SEPTEMBER.
HILVERSUM I. 415.5 m.
6.45 Gramofoonmuziek
6.50 Ochtendgymnastiek
7.00 Gramofoonmuziek
7.45
8.00 BNO: NieuwsbeOchtendgymnastiek
richten
8.15 Gewijde muziek (opn.)
9.15 Voor de huis8.35 Gramofoonmuziek
vrouw
9.20 Gramofoonmuziek
10.40
Voordracht
10.50 Sylvestre-Trio
11.30
Voordracht
11.40 Gramofoonmuziek
12.00 Zang en piano
12.40 Almanak
12.45 BNO: Nieuwsberichten
1.00 Cello,
piano en gramofoonmuziek
1.45 Molto
Cantabile
2.30 Gramofoonmuziek
3.00
3.45 Gramofoonmuziek
Voor de vrouw
4.20 Viola d'amore en piano
4.45 Voor de
jeugd — 5.15 BNO: Nieuws- economische- en
beursberichten — 5.30 Gevarieerd programma 7.00 Actueel halfuurtje
7.30 De Ramblers
8.00 Concertgebouw-orkest, solist en
gramofoonmuziek
9.30 Gramofoonmuziek
9.45 BNO: Nieuwsberichten
10.00—10.15
BNO: Engelsche uitzending: Things worth
knowing about Holland.

—

—

—
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—

—

—

—
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HILVERSUM 11. 301.5 m.
8.00 BNO:
6.45—8.00 Zie Hilversum I.
Nieuwsberichten ■— 8.15 -Gramofoonmuziek
1.00 Morgendienst (Voorbereid door de
Christelijke Radio Stichting)
10.20 Piano11,00
voordracht en gramofoonmuziek
Voordracht
11.20 Zang met pianobegeleiding en gramofoonmuziek — 12.00 Ensemble
Willy Kok
12.45 BNO: Nieuwsberichten
1.00 Ensemble Bandi Balogh
1.30 Klaas
Van Beeck en zijn orkest
2.00 Omroeporkest
3.00 Boyd Bachman eh zijn orkest
3.45 Voordracht
4.00 Ensemble Jonny
Kroon
4.45 Gramofoonmuziek
5.00 Voor
de jeugd (Voorbereid door de Christelijke
Radio Stichting)
5.15 BNO: Nieuws- eco-

—
— —

—

—
—

— ——

—

—

——

—

—

het van den kerktoren reeds drie uur sloeg
en hij nog immer wakker lag, stond hij op,
kleedde zich aan en hing zijn buks over den
schouder. Toen sloop hij op de teenen Kiki's
deur voorbij.
De frissche lucht deed hem goed, zijn overspannenheid vervloog. Hij schreed vlug voort,
om de open plek in het bosch vóór het aanbreken van den dag te bereiken, want het
wild was vroeg op.
Na den regen van den vorigen dag was
het een prachtige, zonnige morgen geworden.
HOOFDSTUK VIL
Natuurlijk rijd ik een der vossen, sprak
Riki tot Frits, toen zij den paardenstal uittraden.
Dat sta ik in geen geval toe.
Zij keek hem aan als een verwend kind,
aan hetwelk een verzoek wordt geweigerd,
en toen lachte ze.
Ik vraag het je niet, ik doe het, ik ga
thans mijn 'rijkleed aantrekken.
Maar Riki, smeekte hij, wees toch ver-

—
—

'

"—

—
—
—
—
eenen, morgJh

standig.
Op mijn verstand beroept ge je tevergeefs, ik ben namelijk niet verstandig.

Maar ik ben verantwoordelijk voor je.
Wanneer er nu eens wat gebeurt. De vossen
zijn nog nimmer bereden geworden.
Dat lokt mij juist aan, vandaag den
den anderen. Onkruid vergaat
niet en ik ben tusschen de paarden groot
gebracht. Tot je geruststelling kun* je het
papa vragen.

HET DUITSCHE RIJKSPROGRAMMA.
Zondag 28 September.
Het orgelconcert van 8.00—8.30 uur brengt
werken van Franz -Xaver Murschhauser,
Dietrich Buxtehude, Johann Pachelbel en
Johann Ssbastiaan Bach. Aan het orgel
Wolfgang Auler.
Van 9.00—10.00 uur „Unser Schatzkaestlein". Herfstgedichten van Damss, Voss,
Ruijckert, Wehner, Hermann Claudius Fontane worden omlijst door kamermuziek van
oude meesters. In het Duiteche volksconcert
van 12.40—14.00 uur zingen en spelen de
beste koren en orkesten bekende volks- en
soldatenliederen. „De gelaarsde kat" in de
bewerking van Eduard Reinacher komt van
14.15_15.00 uur over alle rij .-.zenders voor
de microfoon; In de hoofdrollen werken mee:
Bernhard Minetti, Franz Niklisch, Jakob
Tiedke en Irmingard Schreiter. De muziek
schreef Karl Knauer.

Beursoverzicht.
FLAUWE STEMMING.

AMSTERDAM, 26 Sept.
Onder den invloed van de voor Duitsch-

land' aangekondigde maatregelen tegen de
koersstijging, waren de aandeelenkoersen bij
opening aanzienlijk lager, waarop er later
slechts weinig herstel intrad.
Hoewel er niet dadelijk van een nerveuze
stemming kon worden gesproken, zoo verraadden koersdalingen van 20 punten, zopals bij. Olie's en H.V.A. voorkwamen, toch
wel, dat het aanbod vrij dringend was. Juist
omdat men nu wel inziet, dat het ernst is
met den. strijd tegen z.g. beursexcessen, gaan
velen er toe over winst te nemen.
Olie's, die tot 312 1/2 waren ingezakt, tegen een vorigen koers van 331, herstelden
later tot 3171/2, maar reageerden daarna
weer tot 314. H.V.A. opende op 474, liep
vervolgens omhoog tot 484, maar brokkelde
daarna weer tot 480 af. Amsterdam-Rubbers
moesten eveneens een nogal groote veer laten en ook hier viel er van een krachtig herstel weinig te merken. De noteeringen waren
307 1/2, 309 en ca. 307, tegen een vorigen
koers van 317 1/2.
Scheepvaartaandeelen ontkwamen daaraan evenmin.
Van industrieele aandeelen liepen Aku's
tot 139 1/2 achteruit. Voor Van Berkel werden koersen van 101 tot 105 betaald en voor
Unilever 164 na 161, later weer 162 1/2.
Duitsche aandeelen golden algemeen 5 a
10 pet. lager, terwijl Duitsche obligaties weinig' veranderd waren.
Op de locale markt bleef de stemming
flauw. H.V.A. liep tot 477 achteruit. Amsterdam-Rubber tot 303, Scheepvaartunie tot
210.
De obligatiemarkt was weinig veranderd.
De Ned. Staatsfondsenmarkt was weinig
veranderd, iets lager voor de 4 pet. Nederland 1941.
Prol. 2 1/4 pet.
LICBT OP VOOR FIETSEN AUTO'S EN
ANDERE VOERTUIGEN

,

19 58—7 03
27 Sept.
28 Sept.
19 56—7.04
19.54—7X6
Maandag 29 Sept.
Zon op
734 Zon onder 19.26.
Maan op 15.52 Maan onder 0.56.
Eerste kwartier 27 Sept. 22.09.

Zaterdag
Zondag

——

5.30 Gooisch
nomische- eh beursberichten
Kamermuziek-Gezelschap
6.00* Reportage
7.00
6.15 Otto Hendriks en zijn orkest
7.30 Pianosoli
7.45
Actueel halfuurtje
Politiek weekpraatje
8.00 Gramofoonmuziek
8.25 Landmans Lust
9.00 Orkest
Boyd Bachman (opn.)
9.45 BNO: Nieuwsberichten
10.00—10.15 Pianosoli (gr. pi.).

—

—

——
— —

—

——

De graaf, die nog aan de koffietafel zat,
werd op de hoogte gebracht.
Laat haar maar begaan, Frits. Je kent
het vrouwelijk karakter neg niet. Wanneer
zij zich iets in het hoofd hebben gezet, zijn
zij door niets te overtuigen of er van af te

—

brengen. Zij rijdt overigens bijzonder goed.

Hare specialiteit zijn vierjarige paarden, die
nog niet bereden zijn; met hare zwakke hand
en groote kalmte, brengt zij de onwilligste
dieren tot rede.
Frits had nu geen bedenkingen meer. De
bruine en de vos werden voorgebracht, hij
hielp Riki in het zadel en gaf haar den
teugel. Zij reden stapvoets het hek uit en
lieten de paarden eerst buiten het dorp
draven. Frits bljef dicht aan haar zijde, om
zoo noodig den teugel te kunnen grijpen;
doch toen de vos eenmaal goed aan den ren
was, zag hij in, dat zijn angst ongegrond
geweest was. Aan den zoom van het woud
hielden zij een oogenblik op en Frits sprak
met volle overtuiging:
— Hoed af, Riki, ik heb allen eerbied voor
je.
Zij verheugde zich over zijn lof en zag hem
met schitterende oogen aan, waaruit levenslust en overmoed hem tegenstraalden. In haar
zwart rijkleed beviel zij hem nog beter dan
en toen kwam de gedachte
da ,gs te voren
in, hem op:
Het is toch goed, dat Hans nog geen
verlof heeft.

-

—

—

(Wordt vervolgd)

I

UITREIKING
AARDAPPELKAARTEN
GOIRLE.

van

b_____hb_________h_-i■_■__.■_______■______■__-_
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BRANDSTOFFENDISTRIBUTIE.
Het Hoofd van de Distributieksing Tilburg
maakt bekend, dat pensionhouders en kamerverhuurders een aanvraagformulier MD
121 dienen af te halen ter verkrijging van
vaste brandstoffen voor verhuurde kamers.
Alleen zij, die door middel van haarden of
kachels verwarmen komen hiervoor in aanmerking. Voor centrale verwarming volgt
een nadere regeling.
Voor kamers welke verhuurd, resp. afgestaan zijn aan ouders, kinderen, klein-,
pleeg- en stiefkinderen en verdere familieleden, benevens kostgangers, mogen geen
extra brandstoffen -__rstrekt worden.
Met kostgangers worden bedoeld degenen,
die huiselijk verkeer genieten.
De formulieren worden alleen uitgereikt
op Dinsdag 29 September op het Distributiekantoor, Parkstraat 10, kamer 8, van 9—12.30
uur.
Het Hoofd voornoemd,
MR. J. VAN DE MORTEL.

KLEINE ADVERTENTIES
Uitsluitend bij vooruitbetaling 77 cent per plaatsing
Hetzelfde „Kleintje" 3 maai
van ten hoogste 20 woorden
plaatsen kost f 1.70.

ZE ZIJN ER WEER! De
nieuwe numziers op de
Parlophoon-plaat, gezongen door Aug. de Laat.
Wederom ontvangen Ramblers en Victor Silvester
Dansplaten enz., grootste
Uw NAAIMACHINE defect? keuze.
MUZIEKHANDEL
Bel op 43 29. Vakkundige AUG. DE LAAT, Korvelsche
reparatie en betrouwbaar weg 123, Telef. 8536. 0983
adres. „DE ROOIJ's Naaimachinehandel Lieve Vrou- HOUTGRANIET VLOEREN
weplein 7, voorh. Monteur voor alle doeleinden. Ter0642 razzo gootsteenen, alle maSinger.
ten uit voorraad leverbaar.
TE KOOP mooie kamerGEBR. MION, Tilburg, Teen cafékachels, keukentafel lef. 8928.
GEBR. MION,
4 stoelen, theekastje, 2 leu- Waalwijk, Telef. 256. 0967
ningstoelen, waarvan' één
TE KOOP Cuisinières klein
verstelbaar. Roggestr. 11.
model, zwart. Moet weg aan
HUWELIJK Welk Meisje spotprijs, sjoelbak, eiken
boven de 25 jaar,
tafel en mangel, alles in
kennismaking m. dito jon- prima staat. Hasseltstr. 163
geman met inkomen. Brie0966.
"
ven onder no. 0872 bureau
N.T.C.
Voor DIRECT GEVRAAGD
flinke Dagdienstbode van
Wendt U voor Wiskunde's morgens 7 tot 's avonds
lessen tot een VOLLEDIG 8 uur, goed kunnende werbevoegde.
Aanbevelend, ken. A. Brizzi, Tuinstraat 3
G. VAN EIJCK, math. drs. Café.
0965
Gasthuisstraat 57, Tilburg.
0314 Voor 'n SCHEMERLAMP,
kap of kroon slaagt U het
TE KOOP z.g.a.n. crème best bij Fa. J. v.d. SCHOOT
Kinderwagen. Beukenstr.
Nicuwslandstraat 27.
no. 68.
0908 Aparte stijl en 'n keus uit
meer dan 100 modellen.'
H. H. Winkeliers. Vraagt
0964
U ons eens offerte in de
navolgende artikelen Hadix
TE KOOP nieuw heerenAromablokjes, Juspoeder, sportrijwiel, tevens prima
Cacaodoppoeder, gele saus, heerenrijwiel met goede
Weisaus, Botex, Schuimsop banden en licht.
Adres
en diverse merk-artikelen. Lange Nieuwstraat 26. 0963
A. BEUN, Beatrixhof 13,
Tilburg,.voorheen vertegenGEVRAAGD R. K. Keuwoordiger van de Nobra, kenmeisje, in doktersgezin
Breda.
0876 geheel zelfstandig kunnenniet
Degelijk Pension aange- de koken en werken,meisje
beneden
25
jaar,
2e
boden op zeer netten stand
geen beroeps. Adres bureau aanwezig. Mevrouw ZijlN.T.C.
0910 mans-Burgers, Bladel. 0974

—

—

—

—

—

—

AFBRAAK.
AFBRAAK.
Een geweldige partij prima
planken, baddings, lengte
8 M. hanken, strooken,
panlatten; _- baddings, 3/4
baddings, geschaafd en geploegd, 3/4 duims, binnendeuren met kozijnen, buitendeuren voordeuren met
kozijnen, trappen, 6" en 9pans dakramen. Fa. Brands
Veestraat 38, Telef. 8814.
0972

Prima vloertegels, straattegels, groote partij blauwe
holle pannen en kruispannen.
Alles te bevragen
Sloopwerken Vernisstraat,
Stokhasseltkerkstraat of
Fa. F. G. Brands. Veestr. 38
Telef. 8814.
0973

—

TE HUUR OF TE KOOP
GEVRAAGD door partic.

HEERENHUIS
met flinke suite

TELEFOON 7651
etalage

'

Mevr. K. Swagemakers,
Ringbaan Oost 159, Tilburg
vra-igt per 1 October een
net R. K. Tweede Meisje,

voor aag en nacht, Goed
kunnende werken Lief voor
kinderen.
0929
BOD GEVRAAGD voor 13
eiken boomen Te bevragen
bij A. M. v. Lieshout, Heuvelstraat Moergestel. 0915

TE KOOP een partij eiken
Mutsert. Bevr. bij J. Voermans, Hoekje, Berkel Enschot.
0914
TE KOOP GEVRAAGD
een Accordeon klavier liefst
80 bas. Utrechtschestr. 9.
0913

op goeden stand te Tilburg.
Brieven met prijsopgave
onder no. 2574 bur. N.T.C.

■»

maakte

alle soorten GLAS

alle soortenGLAS

Alb.v.d. Meijs

'■'■**■■

—

—

—

—

f

.

HUWELIJK. Net R. K.
Meisje, oud 34 jaar, zoekt Te koop gevraagd:
serieuze kennismaking met
SCHOOLKACHEL
R. K. Heer met vaste beof
trekking, ongeveer denzelfGROOTE VUtKACHEL
den leeftijd. Brieven on3rieven onder no. 2631 buder no. 0928 bur. N.T.C.
reau N. T. C.
TE HUUR Gem. Landhuis VOOR
TE KOOP een z.g.a.n. „'t Schrijverke" .Oisterwijk
15 Oct. tot 15 Mei f 50 p. m.
Heerenrijwiel .met verchroomde velling en trom- Bevr. Goyarts, Spoorlaan
rep.
melrem en z.g.a.n. banden no. 40, Tilburg, Tel. 5220.
per adres Waterhoefstr. IP.
0933 HOUTKLOVERS gevraagd.
bij oprit.
Vcor werk hier ter stede,
geheelen winter wtrk, koed
GEVRAAGD flinke Bakloon,
alleen bekwame krach SONSTRAAT 25 Telef. 8385
kersknecht ook op de hoogten in bezit van degelijk toch voorde e I i g er
te met banket, bij M. Rooyackers, Markt 199, Bladel. gereedschap komen in aan0934 merking. C. H. Kieboom &
TE KOOP GEVRAAGD
Zn., Hasseltstraat 119. 0926 een in goeden staat verOude Biljarts te koop gekeerende Pick-up (salonmeubel) . eventueel met
PIJNENBORG'S ROLLUIvraagd om te sloopen, liefst
met leien blad. Behoeven KEN zijn gegarandeerd gramofoonplaten. Brieven
niet speelbaar te zijn. Geen lichtafsluitend. Tevens alle onder no. 0911 bur. N.T.C.
tafelbiljarts. Brieven met "reparaties aan Rolluiken
TE KOOP GEVRAAGD
prijsopgaaf onder no. 0935 en Markiezen. C.J. PIJNENBORG, Koestraat 70, Tele- zware Motor met zijspan.
bur. N.T.C.
0883 Brieven onder no. 0912 bur.
foon 8387.
N.T.C.
Gevraagd in een Hangroote
partij
TE
KOOP
delszaak een BOEKHOUGEVRAAGD. Te huur geDER (STER). Brieven met droog dik brandhout. G.
126,
Kerkstraat
Spierings,
vraagd
tegen eind Decemopgaaf van verlangd sala0898
Oisterwijk.
Januari modern
begin
ber,
ris onder n. 0936 bur. N.T.C.
Heerenhuis. Brieven onder
TE KOOP prachtig wit BRANDGEVAAR kan voor- no. 0909 bur. N.T.C. "
■■■■■■■■■■—■
''
geëmailleerd bad, compl.. komen worden door tijdig ■f
vakkundig
uw
schoorsteen
gebruikte
KOOP
doch
TE
geijset
en douche.
met
Piusplein 6A.
0941 en zonder breekwerk te in goeden staat zijnde v.
laten vegen. Vraagt advies Delfts Kinderwagen klein
bij Eerste Tilb. Part. Reinimodel. Voor spotprijs. Jan
TE KOOP GEVRAAGD
Grewenstraat 10.
0907
Fototoestel 3 x 4, 4} x 6, gingsdienst Lange Nieuw0891
6 x 6, 6 x 9 of kleinbeeld, straat 55, Tel. 4794.
TE KOOP z.g.a.n. Cuisibenevens kleinbeeld-projecTE KOOP goed onderhounière, Jaarsma-haard en
tor en belichtingsmeter.
Brieven onder no. 0942 bur. den grijze Kinderwagen 4 Ee handsch transportN.T.C.
met mica-vensters. St. Pie- banden 26/2 en gewone
tersplein 1.
0895 banden 28 x IJ en Autoped
goede heerenfiets en daTE KOOP wegens overOnze SPIEGELLAMPEN mesfiets. Ook alles per stuk
compleet een uittrektafel,
genegen te ruilen onver4 stoelen en 2 fauteuils v. geven bij hetzelfde stroomschillig wat. Tulpstraat 37.
huiskamer. Noordstraat 76. verbruik meer licht. Ge0906
0943 bruikt onze Spaar- en Ver!
duisteringslampen met
Voor een degelijke en teVERLOREN, Donderdag rijkskeur „DE LAMPENvens snelle opleiding voor
4—6 uur, van Tilburg over CENTRALE" C. J. Pijnenhet MIDDENSTANDS-diborg, Markt 28, v.h. Heude Loonsche weg naar
0924 ploma en voor het AssoUdenhout, bruin wollen velstraat 14.
ciatie-examen BOEKHOUvest met witte noppen. TeNog voorradig pracht DEN (Mercurius, enz. naar
gen belooning terug te bezorgen Sup. de Beerstr. 23, Spercieboonen, bloemkool, J. FLINT, Eikstraat 33.
0905
Tilburg.
0944 wittekool en wortelen, fijne
handpeeren. DE ROVERS
R. K. Wedn. 52 jaar, z.fc.
R. K. DIENSTBODE GE- Groemtenhallen Besterdstr.
zoekt kennismaking met
VRAAGD voor dag en nacht Korenbloemstraat Borneostraat. Telef. 5569.
0923 Juffrouw of Wed., kindegoed kunn. koken en werren geen bezwaar. Brieven
ken. Mevr. G. Dijkmans,
Ger. v. Swietenstr. 66.
TE KOOP een nieuw pluche met foto onder no. 0904
0945 KARPET. Van Meursstr. 1. bur. N.T.C.
0922
TE KOOP Aanhangwagen
VREEMDELINGEN. Naar
z.g.a.n.
een
Davoor
rijwiel met gesloten
TE
KOOP
23,
H. JANSEN, Stationstr.
lamp
bak,
compleet
draagvermogen
m.
150 kg.
mesfiets,
voor rijwielstalling, per dag
genegen
banden.
Ook
een
Ook
prima
en
te
ruilen
teper week, per maand.
mantelkacheltje
gen
open
rond
met
Lovendriewieler.
0938
Telefoon 7957.
2 binnenpotten voor f 12.50 schestraat 134. Tel. 7768.
bevragen Heikant 12. .
Te
0903
Kupperbusch
TE KOOP
0921
Keukenkachel voor kolen
TE KOOP AANGEBODEN
en gas met gasoven, afmeVoor DIRECT GEVRAAGD een groote partij Pakkisten
ting 90—110 cM. Stationshalfwas Schildersknecht.
in alle maten. Aan huis bestraat 23.
0939 A.
Wiercx, Schilder-Behan- zorgd. Hasseltstraat 170.
ger, Drogisterij, Korvelsche
0961
TE KOOP AANGEBODEN: weg 34, Tilburg.
0920
Handwaschmachine met
GEVRAAGD in klein gewringer, in nog zeer goede E.T.I.P.A.R. doet wonderen zin,
net MEISJE voor de
staat. Te bevragen Hoev. Hebt U een verstopping morgenuren. Aanmelden na
Kanaaldij k 23.
0940 van riolen, onverschillig 6 uur Gerard de Bondtscr.
welke, of schoorsteen, enz. no. 47.
0937
TE KOOP z.g.a.n. Race- Laat dit dan vakkundig en
fiets en Sportrijwiel. St. zonder breekwerk doen.
TE KOOP 5 beste Trek*
, 0948 Vraagt ons eens advies. bokken
Nicolaasstraat 4.
van dit jaar. 2 beste
Aanbev. E.T.I.P.AR. Lange jonge geiten en een reuzeGEVRAAGD bekwame Nieuwstraat 55, Telef. 4794. goede heerenfiets, haast
TEGEIJZETERS. Jac. Fei0897 nog niet bereden met spekter, Veldhovenstraat 42.
banden. Te bevrag. bureau
0947
TE KOOP eeh zoo gold N.T.C.
0949
als nieuwe Haard. Te beTE KOOP GEVRAAGD vragen Korvelscheweg 215.
GEVRAAGD tegen 1 Noflink stuk grond, Heidevember R. K. DIENSTBODE
grond geen bezwaar, ligTE KOOP een Haard- voor dag of voor dag en
gende te Tilburg of omgenacht, zelfstandig kunnenkachel, in prima staat.
ving. Brieven met prijs en Lindenstraat 48.
0918 de werken, v. Heesch-Jansligging onder no. 0946 bur.
sen, Korvelplein 14. 0930
N.T.C.
TE KOOP Oud Hollandsch
ameublement bestaande uit
GOUD! GOUD! Denkt U
IN DEN WINTER-is een tafeltje, 2 fauteuils, 4 stoe- er aan. Ik geef v-por 18 kalen, buffet. Te zien Sup. de raats goud v_n f 4.25 tot
goede laag Lak dubbel noo35, van 3—6 uur f 5.50 per gram. J. JAC.
Beerstraat
dig. Laat daarom nu uw
0917 SMIT, v. Heutzstraat 21.
Rijwiel lakken bij de le
0931
Tilburgsche Moffel- en
Vernikkel Inrichting B.
TE KOOP een Jaarsma
HULSENBOOM, Pleinstr. 16 Kolenhaard en een Hoeks
KHRKLATTJN. Schrifte0397 Gashaard. Te bevrag. Sta- lijke cursus. Vraagt prosp.
tionstraat 50, hoek Tuinstr. en proefles. Dr. J. Blom,
BIEKENS' ROLLUIKEN
0916 Stadhouderslaan 98, Den
overtreffen iedere sluiting.
0786
Haag.
Speciaal fabriek van RolMevr. Sars-Janssen Breluiken, Markiezen, Schuifdascheweg 290 vraagt nette
Mevrouw Kerstens-Swasteek, en refornladders. R.K. Dienstbode, eenigszins gemakers Heuvel 103 vraagt
Reparaties spoedig en bil- bekend met koken..
0896 een net Keukenmeisje, welijk. Vraagt prijs. Lindegens stil gaan leven van
straat 40, Telef. 8195. 0433
In October begint onze tegenwoordige, v.g.g.v.z.
nieuwe Cursus KNIP- EN
0892
TE KOOP z.g.a.n. Heeren- NAAILESSEN. Privé- en
sportrijwiel met z. j* a. n. clublessen. Privé desgeNAAIMACHINE TE KOOP
buiten- en bihnenblhden. wenscht aan huis. Vraagt GEVRAAGD van part. voor
Te bevragen Kard. v. Ros- inlichtingen.
huishoudelijk gebruik. Br.
MODEsumstraat 25, 's avonds na ACADEMIE, Hilvarenbeek- met prijsopgaaf en merk
7 uur.
0810 scheweg ClOO.
0453 onder no. 0764 bur. N.T.C.

—

/

V.

Aanmelden:
Clemens, Raadhuisstr. 441,
Kuijpers, Raadhuisstr. 491,
te Gilze.'

—

"

-^

met wagens of
kipkarren

GOUD! GOUD! Wij geven
van f 3.— tot f 5.— per
gram, ook geven wij van
f 40.— tot f 100.— 'voor 1
kilo zilver. Het van ouds
bekende adres J. J. SMIT,
V. Heutszstr. 21, Tel. 6993.
0932

de mortel.

f

Paarden

■

Zondatr onze speciale wirkel bont

***-*—

GEVRAAGD:

Bont-colliers
Mantel pluche
Modemagazijn „De Centrale"
Ziet a.s.

-_■ -■*>-

RADIOHANDEL.
Telefoon 7092-

zonder punten I
Groote sorteering :

HEUVELSTRAAT 6

it

Noordstraat 44

BONTVELLEN

Vossen

pg""!».'*-?' kv- '"»« hv-s v!y<*:T^^--^g^_g^^

Nic. v. Helfteren

wordt Uw

en

Het Hoofd voornoemd,
j.

ALS NIEUW
mei

t

&pira*"«!^

Kosteloos onderzoek.

WNTERMAHTEL

Het Hoofd van de Distributiekring Tilburg
maakt bekend, dat de uitreiking van aardappelkaarten voor de gemeente GOIRLE zal
geschieden voor de stamkaartnummers:
1 t/m 1600 op Maandag 29 September a.s.
1601 t/m 3200 op Dinsdag 30 September a.s.
3201 t/m 4800 op Woensdag 1 October a-s.
4801 en hoger op Donderdag 2 October a.s.
De uitreiking zal plaats hebben aan het
Distributiekantoor Gemeentehuis Goirle.
Het kantoor is hiervoor geopend v.m. van
9 uur tot half 1 en van 1 uur tot half 5 n.m.
Kaarten worden alleen uitgereikt- aan
personen die opgenomen zijn in het bevolkingsregister van Goirle.

mr.

Radio Defect.

__^

£$&sff&&#* xitn entree...

Vele jaren lang was er geen bonbon-sorteeririg zóó uitgebreid en welvoorzien, zóó rijk aan steeds weer andere fijne
nouveauté's, als de bonbon-collecties die De Heer u presenteerde. Er was variatie en overvloed! Daar is nu even een
pauze in gekomen; door dezen ongewonen tijd. Maar...
héérlijk bleven ze, De Heer's Bonbons, al zijn ze nu
minder ruimschoots verkrijgbaar. Prima van kwaliteit!

TE KOOP

DISTRIBUTIEVRIJE Des-

TE KOOP Heeren Sport-

GEVRAAGD

rijwiel kleur rood als nieuw sert-pudding „FRIESCHE Fototoestel, klein beeld of
Hoogvenschestraat 199.
VLAG". Nog een kleine ander formaat, in goeden
0957 voorraad. 23 cent per pakje staat en prima lens..Brie-

NOORDSTRAAT 3 (b. d.
A.s. Zatevdag en Zondag overweg) Telefoon 5023.
optreden van Cor Jaarsveld
0968
met medewerking van Willy
Refreihzanger N. v.d. Berg
TE KOOP prima nieuwe
Lange Nieuwstraat 44.
Rijwielen MET OUDE
0951 KWALITEIT BANDEN, alle
soorten Lampen, o.a. Bosch
TE KOOP twee mooie Al. Safe, Thulette, Moblita
groote jonge Bokken, ge- Asstron, Carona, Velenzo,
castereerd en een melkgeit Berko, Lenko, prima penRosmolenplein 15.
0956 dalen, rubber, enz. enz.
DE KIVIT, v. Hogendorp0776
TE KOOP Heerenrijwiel, straat 45, Tel. 4457.
Mol,
nieuw,
als
merk De
Het adres voor speciaal
met , prima banden en
sportrijwiel met tubes. Be- reparatiewerk, zooals aan
vrag. Hoefstr. 136.
0950 sportfietsen e.d. Het maken
van sportwielen en houten
Voor DIRECT GEVRAAGD wielen, reparatie aan DeSlagersknecht of Halfwas. railleurs, Sporthuis TOON
Adri de Kort, Sumartrastr. UITERWAAL, Noordstr. 45,
0678
no. 21, Tel. 5278.
0952 Telef. 6489.

—

Net Keukenmeisie ge-

TE KOOP wegens om2 Heerenfietsen met prima banden,
1 nieuwe R.S. Damesfiets,
laag model, Café „De Lek'
pot" Enschot.
0953

ven met prijs en merk onder no. 0865 bur. N.T.C.

TE KOOP GEVRAAGD
Dames- of heerenrijwiel,
zonder banden geen bezwaar. Adres Industriestr.
0851
no. 47.
LESSEN in Duitsche handelscorrespondentie en conversatie. Billijke lesgelden.
Brieven onder no. 0844 bur.
N.T.C.

TE KOOP 4-wtelige overkapte wagen, op zoo goed
als nieuwe gummiba.-_.den.
Draagvermogen 1000 kg.,
zeer geschikt voor wasscherij en, bakkers of kruideE. C. Leemans,
niers.
Chaamscheweg 63, Baarle*
0765
Nassau.

—

vraagd voor dag en nacht. VRAGHTRIJDEN. Ter beR. K., niet beneden 25 jaai schikking paard met vierwielige wagen voor alle
geheel zelfstandig kunnen-

standigheden,

de werken en goed kunnen voorkomende vrachten, per
koken. Wasch buitenshuis, uur, dag of week. Adres:
hulp 2e Meisje. Hoog loon. Akkerstraat 56, Tilburg.
0888
Brieven Mevr. Joling Dreef
TE KOOP D.K.W.-MOTOR no. 6, Princenhage.
0794
onder de 60 kg. z.g.a.n. banBekwame Kleerenstopster
loon. met
gevraagd,
den. Adres bur. N.T.C.
TE KOOP prima Heeren- uitbetalinghoog
van feestdagen
0954 rijwiel compleet. EnschotKan ook op contract. Amer.
schestraat 174.
' 0842 Stoppage, Lange Nieuwstr.
BEWAAR DIT! Ook wij
0841
vervoeren Hout en alle Voor DIRECT GEVRAAGD no. 33, Tel. 8295.
voorkomende vrachten zoo een flinke Dagdienstbode,
wel binnen en buiten de niet beneden 18 jaar.
GEVRAAGD net en degelijk
stad. Vraagt prijs. Nouwens Spoorlaan 122—124.
R. K. Dagmeisje, in
0827
Trouwlaan 918, Tel. 4608,
klein gezin, niet beneden
Tilburg.
095b Wij geven de hoogste prij- de 17 jaar. prima behanzen voor oud goud, antiqui- deling verzekerd. AanmelDirect voor het vliegveld teiten zooals Friesche klok- den tusschen 7 en 8 uur.
0889
gehuwd voerman gevraagd, ken, kisten, kasten, kabi- Adres bur. N.T,C.
die goed met pa^rd kan om netten, "Brabantsche doeTE KOOP GEVRAAGD 1
gaan. Otten, Abcove 33, ken, tinnen kannen, borden
of
Goirle, Tel. 5207, Tilburg. potcelein, schilderijen, enz gen 2 middenstandswoninliefst met tuin. Brieven
0958 Schrijf een briefkaart en
onder
no. 0804 bur. N.T.C.
wij komen bij U zonder verGEVRAAGD voor direct, plichting. Brieven onder a.
TE KOOP wegens omflinke zelfst. DIENSTBODE 0809 bur. N.T.C.
Dressoir, tastandigheden
eenigszins bekend met kostoelen, rafauteuils,
fels,
ken. Tevens nette Loopjon- ER KOMT EENS 'N EINDE
en nog zoo
dio,
pathefoon
gen leeftijd 14 jaar. Adres AAN! Maar nu zijn er nog
Dames- en
als
nieuwe
goed
0959 voldoende vulpenhouders
Spoorlaan 108.
enz. Pieter
wieiep,
Heerenrij
m. gouden pen bij: „DE
0857
13.
Vredepad
Bekwame NAAISTER
VULPENWERELD", Nieuwvraagt Naaihuizen, onder landstraat 60a, Vulpenrep.
en bovenkleeding. " Brieven inrichting.
0641 Leesbibliotheek Boekhandel
T. DE WEKKER Willem llonder no. 0960 bur. N.T.C.
straat 41, brengt U gezellig
Mevr. Robert, DaendelNet MEISJE GEVRAAGD straat 83, hoek Ringbaan- door de lange avonden met
voor heele .of halve dagen Oost, vraagt tegen 1 Nov. een der nieuwste romans,
detective-, Cowboy-boeken
0952 of eerder een flinke DienstNoordstraat 14b.
0859
c.a.
netjes
kunnende
werbode,
Rijksdienst,
per
Heer, in
KENNISMAKING. R. K.
1 November overgepl. na.'.r ken en koken, v.g.g.v. zich
Tilburg, zoekt tegen dien aan te melden alle avonden Jongeman 45 jaar, werkentusschen de stand, niet geheel onbedatum Gem. Zitslaapkamer behalve Dinsdag
uur.
Gezin
van middeld, wenscht in kennis
half
8
en
9
met eenv. voll. pension.
0665
pers.
2
te komen met eenvoudig
Brieven met prijsopgave
net R.K. Meisje of Weduwe
aan A. C. Henniger, Ba(1 a 2 kinderen geen beWAIJERS, Aannerentzstraat 38, Den Haag. ANDRE
mer Timmerman Koestraat zwaar) om. na wederzijds
208, Telefoon 7286, beveelt goedvinden een huwelijk
TE KOOP in diverse wij- |ich beleefd aan voor reaan te gaan. Brieven onder
ken van Tilburg, Burger- paratiën aan Rolluiken, no. 0803
bur. N.T.C.
en Middenstandswoningen Jalouzieën en timmerwerin verschillende prijzen.
ken. Speciaal adres Toor
Er straalt nog licht uit.
Brieven onder no. 0971 bur. rolluik- en jalouzieband.
KAFOE & Zn. verduistert
bur. N.T.C.
0398 nog steeds. Smidspad 5, t.o.
Leo XIII-J-traat. Têl. 8.7.7.5.
0881
GEVRAAGD voor dag en
Per 1 Nov. te huur in
Goirle kleine Middenstands nachj-, R. K. Meisje, \oor
woningen met flinke tuin lichte huishoudelijke werk- Bestelt heden nog HAARDper maand, zaamheden, eenigszins behuur f 26.
BLOKKEN en KACHELinclusief waterleiding Mak. kend met koken ,goed loon, HOUT. Houthandel „DE
L. Appels, Tilb. Weg 53, veel vrij. Brieven onder no. ZAAN" Philips Vingboon sGoirle. Tel. 262.
0970 0858 bur, N.T.C.
straat 18. Telef. 8492. 0885
■
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