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Duitsche troepen diep in
Sovjet-Unie doorgedrongen
Groote offensief beweging der Duitschers kan door taaien
tegenstand der Sovjetlegers niet worden tegengehouden.
Op een punt werd een geheele divisie vernietigd.

Duizenden Sovjetsoldaten gevangen genomen,
talrijke tanks vernield.

Sovjet-divisie in de pan
gehakt

—

zoals wij dat reeds bij onze vroegere tegenstanders in Polen, in het Noorden, in het
Westen en op den Balkan hebben beleefd.
De volgende dagen zullen leeren, wie gelijk
heeft gehad. In ieder geval kan er aan worden herinnerd, dat het Duitsche weermachtsbericht in de afgeloopen oorlogsmaanden steeds onaantastbaar en steekhoudend is gebleken. Ook vandaag blijkt weer
uit het weermachtsbericht, dat de ingezette
operaties van het leger in samenwerking
met het luchtwapen volgens de plannen tot
ontwikkeling komen.
Het Duitsche luchtwapen heeft op de
twee eerste aanvalsdagen in het Oosten een
groot aantal vijandelijke vliegtuigen vernield en tegelijk ook op den grond strijden-

PRIJS DER

Hoofdredacteur:

sterkingen en een concentratie gemechaniseerde strijdmiddelen der vesting Tobroek.
Als gevolg van de zuiveringsactie op hét
slagveld' van Solloem bedraagt hét aantal
Engelsche pantserwagens dat in handen der
troepen van de as is gebleven thans 249,
waaronder zich twaalf in volmaakten toe-

starfd bevinden.
In Oost Afrika: Op 22 Juni werd. een
stoutmoedige aanval ondernomen door de
troepen die deel uitmaakten van het garnizoen van Uolchefit onder bevel Van kolonel
Gonella. Onze troepen drongen tot ver in
de vijandelijke linies door en brachten den
vijand zware verliezen toe, waarbij gevan
genen werden gemaakt en kanonnen, wapens en munitie buitgemaakt. Bij deze actie
hebben zich een afdeeling Amhara's en een
afdeeling Altipiano bijzonder onderscheiden
Drie Engelsche vliegtuigen hebben gisteren
een vlucht boven Syracuse gemaakt, waarbij het hospitaal, van het Roode Kruis getroffen en een vrouw gedood werd.

Bij taaie
BERLIJN 24 Juni (D.N.8.)
gevechten zijn Duitsche eenheden tot diep
in de Sovjet-stellingen doorgedrongen.en
VAN HET OOSTELIJKE FRONT.
zij hebben in één enkelen sector 180 pantserwagens der bolsjewisten, die tegenstand
Berlijn, 25 Juni (D.N.8.).
hadden geboden, vernield. Duitsche vliegDuitsch-Roemeensche troepen hebben in
tuigen hebben sedert het begin van den
hardnekkige gevechten den taaien tegenstrijd tal van pantserwagens van het Sovjet
stand van sterke Sovjet-Russische strijdleger vernield. In een betrekkelijk smalien
gebroken, waarbij
krachten
sector van het front heeft het Duitsche
zware verliezen leden.
luchtwapen gisteren nog honderd vijandelijke pantserwagens vernietigd. Het aantal
DUIKBOOT BRENGT DUIKBOOT
vijandelijke gevechtswagens, dat over het
TOT ZINKEN
den troepen van den tegenstander aanziengeheel front vernield is, kon nog niet worlijke schade toegebracht en transporten van
den vastgesteld.
B e r 1ij n, 24 Juni (DNB).
Op één dag zijn, naar het D.N.B. verallerlei aard en verkeersverbindingen in het
Bij Windau aan de Oostzee heeft gisteren
gestoord. Bij de groote afneemt in het operatiegebied van een Duiteen
Duitsche duikboot na een kort gevecht
sche aanvalstroep na betrekkelijk korte gestanden, die een gevolg zijn van het ruime èen Sovjet-duikboot tot zinken gebracht.
vechten, waarbij de bolsjewisten, den strijd gebied van de operaties van het luchtwaIn het oosten der Oostzee is een Sovjetaanbonden, verscheidene honderden gepen, is het bijzonder opmerkelijk, dat van torpedojager op een Duitsche mijn geloosneuvelden en eenige duizenden gevangen 'overal volstrekte successen konden worden pen en gezonken.
Sovjet-soldaten geteld.
gemeld.
SPT verneemt uit Istanboel, dat de ZwarDuitsche eenheden zijn voorts, naar het
De Duitsche marine, welker eerste koene te Zee-vloot der Sovjet-Unie reeds Zondag
D.N.B. van bevoegde zijde verneemt, op 23 aanvallen op de Oostzee en op de Zwarte in den Bosporus is opgemerkt. BijzonderJuni na door de, vijandelijke grensstellingen Zee reeds lieten zien, dat ook zij de voor- heden werden echter niet medegedeeld.
te zijn heengebroken, op een Sovjet-divisie waartsche beweging van de strijdkrachten
gestuit. Nog vóór de Duitsche troepen zich te land en in de lucht op de flanken naar
goed en wel voor dein strijd gereed konden haar vermogen steunt, is opnieuw actief in
Slovaaksche leger
maken, raakte de divisie onder het Duitstrijd
Bijzonder
opmerkelijk
gebracht.
den
sche vuur uit verband en werd in dé pan is
op tegen Sovjet-Unie
daarbij het betrekkelijk zeldzame geval
gehakt. Sovjet-pantserstrijdkrachten, die van het tot zinken brengen van een duikDe Pregereed stonden, werden door het Duitsche boot van den tegenstander door een onzer PRESSBURG 24 Juni (D.N.8.)
republiek Dr. Tiso
luchtwapen uiteengedreven. De Duitsche
der
Slowaaksche
sident
eigen duikbooten.
verliezen waren bij deze gevechten buitenheeft hedenmiddag een oproep tot het SloAfgezien van de reeds gemelde mijnvervolk uitgevaardigd, waarin hij
gewoon gering.
sperringen op de Oostzee, hebben' door waaksche
de mededeeling deed, dat het Slowaaksche
Het bombardement der belangrijke milizeestrijdkrachten thans ook bijleger heden de grenzen van Slowakije heeft
taire doelen duurt zonder ophouden voort. Duitsche mijnacties
itgevoerd ter belemmezondere
Ook wapenfabrieken, luchtbases, alsmede
overschreden om zich met de Duitsche
ring van de vijandelijke zeesteunpunten, troepen in den strijd tegen de Sovjet Unie
opslagplaatsen van benzine en munitie werwelke eveneens tot verliezen van den tegenden vernietigend getroffen. Zoo bestookte
te vereenigen.
geleid.
23
stander
hebben
op
enkel
Duitsch
gevechtsvliegtuig
een
De regeering van de Slovaaksche repuHet
over
de
gebeurtenis23
totale
overzicht
transport
een
benzine
met
bommen.
bliek
heeft verder een mededeeling uitgeJuni
gevulde tankwagens sprongen onder luide sen der twee dagen doet zien:
vaardigd, volgens welke de 22e Juni 1941
explosies uit elkaar. Reusachtige steekvlam1. Systematisch optreden der Duitsche wordt beschouwd als de dag, waarop de
men sloegen de lucht in. De luchtdruk der weermacht.
Slovaaksche staat in den toestand van paontploffingen was zoo geweldig, dat het
2. In eenige sectoren wanhopige tegenrate weerbaarheid is geraakt.
meDuitsche vliegtuig nog op vijfhonderd
stand der Sovjettroepen.
De Slowaaksche minister-president en
ter hoogte heen en weer werd geschud.
van Buitenlandsche Zaken, dr.
van
het
Duitsche
luchtminister
Superioriteit
3.
Tuka, heeft Dinsdagmiddag den Duitschen
wapen.
Formatie vliegtuigen vernield.
en
Van de Duitsche weermacht kan worden gezant 1e Presburg,datLuden, ontvangen rehem medegedeeld,
de Slovaaksche
Een formatie Sovjet-gevechtsvliegtuigen geconstateerd, dat haar trefkracht, haar uitom rusting en haar ervaringen beproefd zijn in publiek thans officieel in den oorlog is geIs op 23 Juni 's morgens bij een poging
vernietigd.
vliegen
Oost Pruisen binnen te
den strijd. De eerstvolgende dagen zullen treden tegen de Sovjet-Unie.
grensgebied
jagers
bonden
in
het
Duitsche
toonen, welke afweerkracht de Sovjettroepen
de strijd aan en schoten in korten tijd 20 vermogen te plaatsen tegenover deze ontbetoogen te
vijandelijke toestellen neer. Het eene vijan- ketende Duitsche macht . Zooveel schijnt
delijke bombardementsvliegtuig na het anthans reeds zeker te zijn, dat van een systeBerlijn
dere werd uit zijn formatie weggeschoten en matische offensieve beweging, der Sovjetstortte neer, terwijl een deel der bemannintroepen tot dusver niets is te bespeuren. BERICHTEN OVER UITROEPING VAN
gen trachtte zich met haar valschermen in Het initiatief ligt bij de Duitschers.
ONAFHANKELIJK LITAUEN VAN
veiligheid te brengen. Tot dusver zijn tien
gevanen
DUITSCHE
ZIJDE NIET BEVESTIGD.
verscheidene
dboden geborgen
Legerbericht
genen gemaakt. De Duitsche jagers eindigBerlijn 24 Juni (United Press).
den den strijd zonder zelf verliezen geleden
Naar Litausche kringen te Berlijn verHoofdkwartier van den Führer, 24 -Juni, klaren,
te hebben.
heeft de radiozender van Kaunas
(D.N.B.
Het opperbevel van de WeerCKowno) Maandagmorgen bekend getdeelt mede:
in mach
maakt, dat de Sovjet-autoriteiten zijn vermarine
„In het Oosten ontwikkelen zich de ope- dreven. Er is een contra-revolutionnaire reraties
der Duitsche weermacht onder grooveering gevormd, die tot dusver reeds uit
en
te successen volgens de plannen.
alle deelen van het land instemming heeft
In de Engelsche wateren hebben geontvangen.\
Berl ij n, 24 Juni (DNB)
vechtsvliegtuigen een Britsen patrouillein
het
mededeeling
Omtrent de korte
Toen de eerste berichten over den
vaartuig tot zinken gebracht en twee vijanDuitsche weermachtsbericht: „In het Oosten delijke koopvaarders
aanval op de Sovjet-Unie beDuitschen
ernstig beschadigd. Bij
ontwikkel enzich de operaties der Duitsche een Britsche poging om overdag het bezet- kend werden gemaakt, kwamen leden van
weermacht onder groote successen volgens te gebied binnen te dringen, zijn 22 vijandede Litausche gezantschapsgebouw bijeen,
gedurende de afgeloopen maanden
de plannen", wordt aan het DNB van welwaar
lijke vliegtuigen neergeschoten. Bij deze
Tass was gevestigd. De
ingelichte militaire zijde geschreven:
agentschap
het
vliegtuigen
gevechten gingen vier Duitsche
Ongeacht d eook op de andere fronten verloren.
Litausche vlag werd aan den vlaggemast
voortgaande gevechtshandelingen staan de
Een verdragende batterij van de marine geheschen en de verzamelde menigte zong
gebeurtenissen aan het nieuwe Oostelijke heeft vijandelijke schepen in het kanaal beLitausche volksliederen. Verscheidene honbeTerwijl
in
het
voorgrond.
den
derden menschen waren bijeen en de deop
de
front
schoten. In den afgeloopen nacht-heeft
monstratie
duurde een paar uur. De Duitricht van het opperbevel van het Sovjetmond
van
luchtmacht havenwerken aan den
'leger van 23 Juni een reeks bepaalde gede Theems in het Zuidoosten van Engeland sche politie sloe"g een en ander welwillend
gevens worden verstrekt, houdt het Duitgebombardeerd. Groote branden braken uit. gade en bemoeide zich er in he,t geheel
zeer
der
zich
weermacht
sche opperbevel
Britsche vliegtuigen hebben in den afge- niet mede. Naar verluidt, heeft de vroegere
in
overeenstemming
is
met
loopen
nadht in Noordwest-Duitschland een Litausche gezant Skirpa, die nog altijd te
gereserveerd. Dit
nog
dat
bij
groote
zooals
alle
aantal brisant— en brandbommen Berlijn vertoeft, zich ter beschikking van
gebruik,
gering
een
de Duitsche regeering gesteld.
gevechtshandelingen aan Duitsche zijde kon laten vallen waardoor eenige burgers gedood of gewond werden. Verscheidene
Volgens een bericht uit Stockholm, heeft
worden waargenomen.
woongebouwen werden getroffen. NachtjaIntusschen kan men uit de ontvangen bemen in Zweden Maandagmorgen om 10.25
gers hebben éénj marinegeschut twee gerichten zien, dat de groote offensiefbeweuur Zweedsche tijd een radio-uitzending uit
vechtsvliegtuigen
tot
dusver
neergeschoten. Een afdeede
weermacht
Duitsche
Litauen opgevangen, waarin Litauen tot
ging van
ling nachtjagers schoot haar 200ste vijandoor de Sovjettroepen niet kon worden teeen vrijen en onafhankelijken staat werd
delijk toestel neer. Het jachteskader onder geproclameerd. Verder werd medegedeeld,
gengehouden. Ondanks den taaien tegenbevel van luitenant-kolonel Moelders bedat zoowel Kaunas als Wilna zich in hanstand heeft het Duitsche leger door zijn onhaalde op 22 Juni zijn 750ste overwinning den der Litausche patriotten bevinden. Naar
vergelijkelijke infanterie met haar geschoolde stoottroepen, gesteund door de pioniers in dé lucht."
beweerd werd, is de laatste Litausche gezant te Berlijn, Skirpa, tot Litausch staatspantserstrijdkrachten
en de artillerie en door
Sovjetde
gekozen.
in
diepen
geslagen
een
deuk
Legerbericht hoofd
officieuze zijde te Berlijn wordt
grensstellingen.
Van
echter volgens het A.N.P. medegedeeld, dat
In zijn legerWanneer het legerbericht van de Sovjets*
ROME 24 Juni (Stefani)
van enkele frontdeelen beweert, dat haar bericht no. 384 maakt het Italiaansche opde in het buitenland verspreide berichten
opmarsch
over de beweerde uitroeping van en autoperbevel het volgende bekend:
tegenaanvallen den Duitschen
klaaren
teruggeworpen,
geschiedt
dit
In Noord Afrika: Italiaansche
Duitsche nomen Litauschen staat in Berlijnsche pohebben
litieke kringen niet worden bevestigd
vliegtuigen
gisteren
de veryoorbeeldenj
volgens
beroemde
bombardeerden
blijkelijk

rukt

—

Litauers

Duitsch

Duitsche

Oostzee

actief
Zwarte Zee

—

:

Italiaansch

—

W. H. OLTHETEN, Tilburg

SOVJET-

Helsinki, 24 Juni. (D.N.B.).
Van de Sovjet-legatie te Helsinki vertrekken sedert hedenmiddag zwaargeladen
vracht- en personenauto's. Het feit wordt
door het publiek druk besproken. Een bevestiging voor de eventueele verbreking

der diplomatieke betrekkingen tusschen
Finland en de Sóvjet-Unie is echter niet
ontvangen.

Het Finsche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft den vroegeren Pooischen
gezant en den vroegeren .Pooischen militairen attaché hun paspoorten doen toeko-

men.
In politieke kringen te Berlijn, zoo meldt
D.N.8., is geen bevestiging te verkrijgen
van de in het buitenland verspreide geruchten, volgens welke eind van de vorige
maand een aceoord zou zijn gesloten tusschen Finland en Duitschland, waarbij de
Finsche regeering de Aaland-eilanden aan
Duitschland verpacht zou hebben.
De Finsche regeering heeft, volgens een
S.P.T.bericht uit Helsinki, een bureau ingesteld,, dat het geheele transportwezen,
zoowel te land als te water, omvat.

Plan voor Spaansch
legioen
Troepen zouden worden gebruikt tegen
Sowjet-Unie
M a d r i d, 24 Juni (SPT)
In Spanje bestaat het plan om een
Spaansch legioen te vormen, dat zal deelr
nemen aan den strijd tegen de Sovjet-Unie.
Serrano Suner, de Spaansche minister van
buitenlandsche zaken, heeft het plan reeds
goedgekeurd. Het Spaansche legioen zal
waarschijnlijk onder leiding van generaal
Asuncio staan.
Naar het DNB verder verneemt, is Dinsdagochtend te Madrid een groote betooging
gehouden. Devbetoogers trokken ten slotte
naar het partijsécretariaat, waar vooraanstaande persoonlijkheden, zooals de minister van buitenlandsche zaken, Serrano Suner, aanwezig waren. Suner hield een toespraak van den volgenden inhoud:
„Kameraden. Dit is geen oogenblik voor
veel woorden. De Falange velt op dit oogenblik haar vonnis. De Sovjet-Unie is schuldig, de Sovjet-Unie was schuldig aan onzen

burgeroorlog.
„Kameraden. Weest thans indachtig aan
de stem, die u zal roepen. Weest bereid.
Het verslaan van de Sovjet-Unie is de dringende eisch van Europa."
's Middags werd nog betoogd voor de
Britsche ambassade. Verscheidene ruiten
van het gebouw der ambassade werden ingeworpen. De menigte werd door de politie uiteengedreven.

Madrid, 24 Juni (DNB)
■De Engelsche ambassadeur heeft een bezoek gebracht aan den minister van buitenlandsche zaken, Serrano Suner, om te protesteeren tegen de betooging voor de Engelsche ambassade.
De Britsche autoriteiten hebben, volgens
Stefani, last gegeven tot de evacuatie van
de vrouwen en kinderen der Britsche kolonies bij de kopermijnen van Rio Tinto. De
geëvacueerden bevinden zich reeds in Gibraltar aan boord van een koopvaarder, die
hen naar Engeland zal brengen.

Britsche missie binnenkort naar Sovjet-Unie
UIT EGYPTE VIA
KAUKASUS NAAR MOSKOU.

WAARSCHIJNLIJK

Stockholm, 24 Juni. (D.N.B.).
Omtrent het bezoek van den Sovjetam-

bassadeur Maiski van Maandag aan den
minister van buitenlandsche zaken, Eden,
meldt Reuter, dat Maiski het antwoord van
de Sovjet-Unie op het Britsche bijstandsaanbod heeft. medegedeeld. Moskou heeft
dit aanbod met vteugde aanvaard.

Men verwacht, dat een technische, economische en militaire missie binnenkort
naar Moskou zal vertrekken, waarschijnlijk
uit Egypte.
De „Berliner Nachtausgabe" schrijft in
dit verband, dat te Kaïro reeds sedert weken een Britsche delegatie gereed stond
om ter versterking van de samenwerking
tusschen Londen en Moskou naar. de Sowjet-Unie te vertrekken. Deze delegatie zal
thans over Tiflis naar Moskou reizen. Zij
stond volgens het blad reeds gereed, toen
Churchill maanden geleden poogde door
een politiek en militair offensief tegen
Duitschland uit het Oosten van de Middellandsche Zee een nieuw front te vormen,
vanwaar de Balkan kon worden opgeruid,
waarna geleidelijk over Turkije heen de
samenwerking, met \ de Sovjet-Unie volkomen openlijk tot stand moest worden ge-

bracht.
S.P.T. meldt hieromtrent nog, dat tusschen dè Britsche en de Sovjet-regeering
een overeenkomst is gesloten, waarbij de
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Hulpvaardigheid

Finlands betrekkingen
MET DUITSCHLAND EN DE
UNIE.

ADVERTENTIÊN

0.10

Er zijn hulpvaardige menseken.

Neen, ik bedoel nu niet de hulpvaardigen,
die thans geheimzinnig bij u aan de deur
komen en u helpen willen aan allerlei rom-

mel, vaak tegen phantastische prijzen.
Houdt ze van u weg.
Er zijn echter ook werkelijk hulpvaardigen, die het nobel bedoelen. Al kan het vervelend worden, als iemand anders u altijd
maar zijn hulp wil opdringen.

Een oud spreekwoord zegt dan ook:
Aangeboden diensten zijn zelden aange-

naam.
Ik zeg niet dat die al te hulpvaardige
menschen kwade lieden zouden zijn, o hé
neen, integendeel.
Maar ze zijn toch wel lastig.
Èn spontane hulp, ongevraagd geboden
door goedhartige medemenschen, wordt
achteraf niet altijd gewaardeerd.

Ik zal het nog eens duidelijk illustreeren.
Het was in Utrecht,, onze trein zou op
tijd vertrekken. Bij zette zich al zachtjes in
beweging, toen een mijnheer kwam aanhollen. De chef veraf, wenkte dat hij te laat
was, doch de mijnheer keek zoo wanhopig,
üat een groote goeie lobbes van eén vent
in onze coupé daaruit besloot dat de mijnheer vast en zeker mee moest. De trein
schoof al, maar schoof nog maar heel
zachtjes langs het perron. De groote handige had ons portier al apen. „Hier", riep
hij, en jawel de late reiziger kwam binnen,
werd eigenlijk met vereende krachten binnen gesleept, waarna het portier dicht getrokken werd.
„Dat was niet op, dat was al over het
nippertje," merkte ik geestig op.
„ja, ja," hijgde de man, gelukkig.
„U dacht zeker, dat de trein toch wel te
laat zou zijn," zei een ander.

„Ze zijn gek" hijgde de mijnheer, „hij
gaat altijd te laat en nu opeens te vroeg."
„Maar u is nog fijn meegekomen," zei de
man, die hem zoo bij tijds binnen geholpen
had, goedig.
De geholpene glimlachte, „ja," zei hij,
anders had mijn heele familie voor niets te
Apeldoorn gewacht."
En opeens keken allen hem aan.
„Apeldoorn? Maar dezen gaat naar Den

.

Bosch!"

U hebt allemaal wel eens meegemaakt,
dat iemand in een verkeerden trein zat, wat
hem tot verdriet en anderen tot stil vermaak strekte, omdat het, zooals wij dan
liefderijk oordcelen, zijn eigen stomme
schuld is.
Maar deze mijnheer was woedend, niet
op zich zelf, doch op den goeden grooten
lobbes, die hem met de beste bedoeling als
het ware in den trein gesleept had, wat hij
hem nu ondankbaar verweet.
En tot Geldermalsen, waar hij weer uitstapte, heeft hij gekankerd.
M'n lieve lezers, houdt uw aangeboren
goede hart een beetje in bedwang, ge kunt
ook te spoedig, uw diensten aanbieden.
Men moet niet overdrijven, zooals de
chauffeur van een auto, die zn wagen een
half uur liet stilstaan en met aandacht keek
naar een paar mannen, die een zware iepeboom hakten en omtrokken. Toen het gebeurd was, zei hij tot de houthakkers: „Nou
dan ga ik maar verder."
„Vond u het zoon leuk gezicht?" vroeg
een van hen.
„Neen," zei de chauffeur, „maar ik dacht
misschien komt er een van jullie wel onder
en dan wou ik je naar het ziekenhuis rijden, je -moet mekaar helpen."
Elkaar helpen is heerlijk, maar je moet de
hulpvaardigheid niet overdrijven.

.

Sovjet-Unie haar goedkeuring hecht aan
het zenden van een 'Britsche militaire en
economische missie naar Moskou. De Soviet-Unie heeft zich voorts bereid verklaard
"in de toekomst met Engeland op militair

gebied samen te werken.
De Australische minister-president Menzies heeft den volledigen steun van de
Australische regeering toegezegd. -Een
soortgelijke verklaring heeft de premier
van Nieuw-Zeeland, Frazer, namens zijn

regeering afgelegd.

ROOSEVELT OVER DEN ALGEMEENEN
TOESTAND.
Washington 25 Juni (D.N.8.)
In een persconferentie heeft president

Roosevelt verklaard, dat men de SovjetUnie zooveel mogelijk exportlicenties zal
verleenen. Evenwel kon de president nog
niet overzien, wat er in de Ver. Staten voor

export beschikbaar is. Overigens heeft hij
nog steeds geen berichten uit Moskou

en

weet hij dus niet, of en wat de Sovjetre'geering wensoht. Zou er een verlanglijst
in de Ver. Staten ontvangen worden, zoo
vervolgde
dan is het altijd nog
de vraag of wij spoedig kunnen leveren,
aangezien wij ook bezig zijn met de bewapening voor Engeland en de Vereenigde
Staten. Vele orders zijn nog niet uitgevoerd
en men kan de volgorde daarvan niet wij-

zigen ten nadeele van Engeland. De in de
Ver. Staten begonnen werfcampagne óm

Amerikaansche ' technische

naar

deskundigen
Engeland te sturen, verdient allen

*t.-un,. want de r3rïfsc*.e regeering .lüseit
verzekerd, dat deze technici niet gebruikt
zullen worden in 'den strijd en dat zij naar
de Ver. Staten kunnen terugkeeren, indien
zij daartoe wel gebruikt zouden, worden.
Het sturen van zulke technici, zoo meende
Roosevelt, is niet in tegenspraak tot de
bepalingen van de neutraliteitswet. Roosevelt zeide te weten, dat noch Canada noch
Engeland van de Noord-Amerikanen een
eed van trouw verlangt, en dat daarom elke Amerikaan het recht heeft, tot het En-

gelsche leger toe te treden.

VLIEGTUIGEN
DUITSCHLAND.

VIJANDELIJKE

Berlijn, 25

Juni

BOVEN

(D.N.B.).

Britsche vliegtuigen hebben vannacht op
verscheidene plaatsen in West-Duitschland
brisant- en brandbommen laten vallen,
welke in verschillende gemeenten deels
groote schade aan gebouwen en woonhuizen veroorzaakten. Er ontstond geen schade aan bedrijven Welke van beteekenis zijn
voor de oorlogvoering. Onder de burgerbevolking ontstonden eenige verliezen,
waaromtrent op het oogenblik nog geen
volledige berichten beschikbaar zijn. Van
het Oosten uit vlogen vijandelijke vliegtuigen in dert afgeloopen nacht het Duitsche
gebied niet binnen.
DE

OORLOG IN DE LUCHT.
Berlijn, 25 Juni (D.N.8.)

zich geplaatst ziet. De regeering was vertegenwoordigd door den 'mmistér-ptesident
prins Konoje; den minister van buitenlandsche zaken, Matsóeoka, den minister van
binnenland'sche zaken Hiranoema, den minister van oorlog Tojo, en den minister van
Marine, Oi'kawa'. 'Het opperbevel was "vertegenwoordigd dbor generaal Soegiyama,
chef van den generalen staf van het leger
en admiraal O.sami Nagano, chef van den
generalen staf van de vloot.

BRITSCHE AANVAL AFGESLAGEN.
Berlijn 24 Juni (D.N.8.)
Britsche gevechtsvliegtuigen hebben
vandaag tegen 20.40 uur, beschermd door
sterke formaties jachtvliegtuigen getracht
een aanval te doen op het Fransch-Belgische grensgebied in het gebied rondom Calais-Duinkerken. Ook deze aanval mislukte door den bliksemsnel in actie komenden
Duitschen afweer. De vijand verloor in hevige luchtgevechten dertien vliegtuigen.
Door neergeworpen bommen vielen alleen
onder de burgerbevolking in de betreffende
gebieden eenige slachtoffers. Een aantal
Belgen en Franschen werden gedood of gewond.

TELEGRAM VAN DR.TISO AAN DEN

te Londen aan -de hand van inlichtingen op
de hoogte gesteld en gewaarschuwd.
Eden legde daarbij den nadriik:op de rol,

.

Eden
in het

v

BINNENLAND
FIETSBANDEN?

gende telegram gezonden:

„Op het oogenblik waarop Slowakije met

de wapens in de hand zich aansluit bij den
strijd om het lot van de Europeesche gemeenschap, veroorloof ik mij, Uwe Excellentie iogmaals de verzekering te geven van
den trouw en verbondenheid van het Slowaaksche volk en zijn regeering alsook van
zijn onwrikbare geloof aan de overwin-

ning. God zegene ons besluit."
De Führer heeft daarop als volgt geantwoord:
„Ik dank Uwe Excellentie voor. uw telegrafisch bericht, dat Slowakije aan de
zijde van Duitschland deelneemt aan den
strijd voor het lot en de toekomst van Europa en voor de verzekering van uwe trouwe verbondenheid.
In de onwankelbare
overtuiging van' ons recht, ben ik er zeker
van, dat onze wapens een totale overwinning beschoren zal zijn.

BUITENGEWONE LIAISONCONFERENTIE
IN TOKIO.

In de ambtswoning van den ministerpresident is een buitengewone liaisonconferentie gehouden van de regeering en het
Japansche opperbevel, betreffende de belangrijke vraagstukktn waarvoor Japan

FEUILLETON
HILARY
OP EIGEN WIEKEN
MABEL BARNES GRUNDY

—

door:

E.GRIESE

KETS DE VRIES
50;

„Het is te laat. En ik houd de dames

ik onsamenhangend;
„Het is nog geen elf uur, en we zijn er
bijna. Hoe laat zullen we elkaar Zondag
ontmoeten en waar? Of zal ik u komen

Sjjarrów'uit-bed," zei

'

vier?"

„Dat schikt me prachtig," zei hij bedaard.
„En juffrouw Forrest, „we waren nu bij
de deur van de dames Sparrow, ~u hoeft
niet bang van me te zijn. Een oogenblik geleden verbeeldde ik mij, dat u mij er aan
wenschte te herinneren, dat ik een man van
middelbaren leeftijd ben. Ik dacht, dat ik
het in uw oogen las. U zou te vriendelijk
zijn om het ronduit te zeggen. Jeugd is
soms vriendelijker dan men zich verbeeldt.
Ik zal probeeren, u geen aanleiding te geven, deze herinnering te herhalen, hoe
moeilijk dit mij ook zal vallen."
„Uw verbeelding is op een dwaalspoor,"
sprak ik tegen; „een dergelijke gedachte
kwam niet bij me op, mijnheer Westcott.
Ik beschouw u niet als een man van middelbaren leeftijd en het kan me niet sche-

—

len, als u het bent. Het kan me niet schelen,
al was u honderd," voegde ik er roekeloos
aan toe. „Goedenavond," en ik verdween
in het huis en vloog de trap naar mijn kamer op.
Waarom ik een half uur lang op mijn bod
naar de waschtafel zat te staren, kan ik
onmogelijk zeggen. En dat ik glimlachend in

fietsbanden zijn nu eenmaal zoo
"schaarsch,. dat distributie absoluut noodzakelijk is", verklaarde de heer S. de Hoo,
directeur van hét Centraal Distributiekantoor, toen wij hem verzochten zijn oordeel
te geven over de huidige bandensituatie in
Nederland.
„ledere maand verdeelen wij een bes ,De

"B erl ij n 24 Juni (D.N.8.)
De president van de Slowaaksche republiek dr. Tiso heeft aan den Führer het .vol-

half
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-

die de Britsche ambassadeur Cripps bij de
gedachtenwisseling tusschen Moskou en
Londen heeft -gepeeld en verklaarde: Sir
Cripps heeft door zijn invloed en
legt verklaring af Stafford
zijn voorbeeld voor de Sovjet-Unie den
dringenden vvensch der Britsche regeering
Lagerhuis
om. tot een' normaliseering der wederzijdDE ROL VAN CRIPPS.
sche betrekkingen, te komen, duidelijk omschreven. Cripps zal, bij zijn terugkeer
" Berlijn 24 Juni (D.N.B.)
In het Britsche Lagerhuis is vandaag, naar Moskou- fungeeren als adviseur en
naar de Engelsche berichtendienst meldt, leider-van de hulp, die de Britsche regeering bereid is, thans aan de Sovjet-Unie te
een debat gevoerd over den politieken toeHierover wordt thans onderhan-.
stand. Nadat, minister-president Churchill verleenen.
SoVjet-regee.ring
deld.
De
aldus Eden heeft
in zijn inleiding verklaard had, dat hij
haar
toegestemd in
door
ambassadeur
reeds
nog
loop
van den zomer een"
hoopte
in den
van
en militaire
het
zenden
economische
oorlogscorifèrentic van het Britsche Rijk
Sovjet-Unie.
ys
naar
missies
de
bijeen te kunnen roepen, sprak de minister
.van Buitenlandsche Zaken Eden, over de
betrekkingen tusschen Engeland en de Sovjet-Unie.
Uitgaande van de bekende Angelsaksische
propagandastelling, dat Duitschland streeft
naar de wereldheerschappij en dat ook de
strijd tegen de Sovjet-Unie slechts een middel is tot dit doel, herinnerde Eden er aan,
dat reeds in het jaar 1938 Engeland te Moskou met de Sovjet-Unie was overeengekomen een verklaring af te leggen,, waarin
„UITERSTE ZUINIGHEID GEBODEN”,
werd gezegd, dat tusschen beide mogendZEGT DE DIRECTEUR VAN HET
heden in een of andere belangrijke kwestie
CENTRAAL DISTRIBUTIEKANTOOR.
op het gebied der internationale politiek,
geen belangenconflicten bestonden.
's-G r a v e n-h a g e, 24 Juni.
De richtlijnen, die destijds werden vast, Een nijpend vraagstuk voor fietsend
gelegd, zoo verklaarde Eden, gelden thans
Nederland
is op het oogenblik de
gemeer dan ooit. Engeland heeft bij vele
legenheden in het verleden de mogelijkheid
schaarschte aan fietsbanden. Velen
van een samenwerking met de Sovjet-Unie
vragen zich met zorg af: hoe staat het
naar voren gebracht en getracht mogelijke
met de fietsbandendistributie en op
hinderpalen uit den weg te ruimen. In dit
welke wijze kunnen wij zoo lang moverband loochende Eden desondanks eenerbestaan
gelijk gebruik maken van onze fiets?
van overeenkomsten tuszijds het
schen Engeland e\ de Sovjet-Unie over den
Hierover had een redacteur van de
'Balkan, doch bevestigde anderzijds het
V.P.B,
een onderhoud met dén heer
reeds door Churchill bekend gemaakte
\ S. de Hoo, directeur van het Centraal
feit, dat de Britsche regeering zich met het
Distributiekantoor, die aan de hand
oog op -zoogenaamde aanvalsplannen van
Duitschland, „voor het afwenden van het
van de opgedane ervaringen een aangevaar, dat de Sovjet-Unie bedreigde", met
tal belangwekkende bijzonderheden
Moskou in Verbinding had gesteld. Eden
over de fietsbandendistributie medepersoonlijk heeft met toestemming van den
minister-president den Sovjet-ambassadeur
deelde.

FÜHRER.

afhalen?"
„Baker Street station-om
stelde ik voor.

■
...
-

HOE STAAT HET MET UW

De Britsche Nieuwsdienst maakte gisteravond om 10 uur bekend, dat Engelsche
luchtstrijdkrachten een grootschen aanval
op Boulogne hadden ondernomen. Aan het
D.N.B, wordt van bevoegde zijde medegedeeld, dat een dergelijke aanval in het geheel niet heeft plaats ghad.

Vertaald

Bezoskt „ROMANTISCHE UEfDE"
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m bederft het
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beste humeuri

Maar de zwaarste hoofdpijn
verdwijnt binnen een kwartier met 'n "AKKERTJE", dat
de nieuwste menging bevat
I
tegen hoofd- en zenuwpijn.
Vlugge, zekere werking bij
■B
alle pijnen, dat is 't geheim
der "AKKERTJES", die door
BB
geen enkele imitatie worden geëvenaarde nèeh in
hun bijzondere samenstel((Zg\\uing, nóch in hun gemakketoftX/yJ 'ijk in te nemen ronden vorm.
\Y Op elk "AKKERTJE" staat 't
"AKKER"-merk: Uw garantie I

■
■
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AKKERTJiS

tegen pijnen, nare dagen, koorts, kou.

slaap viel en lachend wakker werd, waren,
dat geef ik toe, symptomen van een ernstige
stoornis van mijn verstandelijke vermogens.
En mijn humeur werd zoo gelijkmatig, dat,
toen ik eèn dag of twee later op de eerste
verdieping hevig met Pidge in botsing
kwam, alles wat ik zei, was: „Hindert niet,
mijnheer Pidge, even goed mijn schuld als
de uwe. Het is hier donker en ik krijg niet
zoo gauw blauwe plekken."
HOOFDSTUK XXII.
Mijn vrienden zeggen.hun meening over de
Frangipani behandeling.
Het commentaar van mijn vrienden op
mijn verandering van werkzaamheden was
niét wéinig ergerlijk. De' inzichten van het
Britsche publiek omtrent alles, wat nieuw
is, zijn uiterst bekrompen en conservatief
en moeder was altijd consevatiever dan de
meeste menschen.
'
„Je brief met het nieuws kwam als een
groote verrassing voor ons," schreef zij, „en
ik' persoonlijk kan niet begrijpen, waarom
je er bezwaar tegen hadt om dr. Peignton
de hulp-te-verleenen, die hij in zijn spreekkamer noodig had. Het werk, dat je verkozen hebt te doen, staat me, zooals je weet,
bijzonder tegen. Ik kan me er niet mee verzoenen. Nu je eenmaal zulk een stap gedaan hebt, wilde ik wel, dat je bij dr.
Peignton was gebleven. Hij is tenminste een
bevoegd en bejaard man, daarom te vertrouwen wat betreft zijn gedrag tegenover
je." Ik onderbrak hier, om te gichelen, want
in mijn brief had jk de kus-episode achterwege gelaten..'
„Ook is Grosvenor Square een aristocratische buurt, daarentegen grenst Cockspur Street aan de City. Door. het weinige,
dat ik van mijnheer Head weet, heb ik een
hekel aan hem en vertrouw hem niet. Enkele jaren geleden was hij betrokken in een

dubieus en veelbesproken geval. De behanzoowel de
„Vita" als de „Anti-alco"
blijkt kwak-

—■—■

deling, waarover je schrijft

zalverij van de ergste soort te'zijn.. Wat je
bewoog, om een dergelijke betrekking aan
te nemen, is me onbegrijpelijk na de zorg-

paalde hoeveelheid bonnen over de distributiediensten, bij de bepaling van de hoeveelheid, die elk district krijgt toegewezen,
wordt rekening gehouden met' allerlei om-

standigheden, zooals .het. aantal inwoners
het aantal 'fietsen enz.
Verder wordt deze hoeveelheid telkens
aangepast aan de laatste gegevens, die hier
binnenkomen over de behoefte aan banden
in ieder district. Hoewel dé distributiebepalingen vrij radicaal zijn gesteld* overtreft
op het oogenblik het aantal aanvragers,, die
recht op nieuwe banden hebben, eenige ma-r
len het.beschikbare aantal banden."

door de mazen van het net kan neenglippen.
' Mijn vindruk' is, dat het groote publiek
den' ernst van 'dén
ïiiet
doende beseft. Men gebruikt de' fiets Over
toe volstrekte noodzaak bestaat* en verslijt
toe volstrekte noodzaak bestaat en verslut
zoo onnoodig zijn banden.'
'■'
En dat niet alléén, er wórdt vaak tè ruw
met de banden omgesprongen. Talrijke'gevallen hiervan kan men dagelijks op straat
zien: te hooge belasting, vooral van bakfietsen — stoepen'op- en afrijden— plotseling remmen, Op te slappe banden rijden
om maar enkele voorbeelden, te noemen.
Aan dezen toestand moet beslist een einde komen. De economische voorlichtingsdienst, Rijnstraat 24 te 's-Gravenhage zendt

:

—

kosteloos een boekje ~Leefregels voor het
rijwiel" aan ieder, die dat aan bovengenoemd adres aanvraagt. Ik hoop, dat vele

Nederlanders dit hoekje /.uilen aanvragen
en 'de wenken ter harte nemen."

Nut der oude banden?
„Worden de versleten banden nog ge-

bruikt?"

„Zooals u weet, moet men bij -aankoop
van nieuwe banden de oude, die versleten
zijh, inleveren. Van deze verplichting wordt
vrijstelling verleend, indien men een nieuwe
fiets koopt zonder in het bezit te zijn van
een oude.

Overigens ontvangt men bij aankoop van
een nieuwe fiets de bijbehoorende banden
slechts, als, men daar recht op heeft.
Van de oude banden worden weer nieuwe
gemaakt, bij welk procédé meerdere oude
banden noodig zijn om één nieuwe te vervaardigen. Hieruit blijkt nogmaals, dat de
uiterste zuinigheid met de fietsbanden geboden is."

TER BESTRIJDING VAN OVERTREDINGEN VAN HET AFVALLENBESLUIT.
Opsporingsbevoegdheid voor keuringsambtenaren en opzichters van den veeartsenijkundigen dienst.
Bij beschikking van den secretaris-generaal van het departement van landbouw en
visscherij, opgenomen in de Staatscourant
van gisteravond, is in het Afvallenbesluit
1940 2. een wijziging gebracht, waardoor
aan de ambtenaren, belast met de. keuring
van slachtdieren en van vleesch, bedoeld
in artikel 25 van de Vleeschkeuringswët,
en de opzjchters van den veeartsenijkundigen dienst opsporingsbevoegdheid wordt
verleend voor de in Afvallenbesluit 1940 2.

strafbaar gestelde feiten.

NEDERLANDSCHE SPOORWEGFILM.
Mannus Franken werkt scenario reeds uit.
Naar wij vernemen heeft de bekende Ne-

derlandsche cineastMannus Franken van de
directie der Nederlandsche Spoorwegen
opdracht gekregen tot het vervaardigen van
een korte film over de economische betéekenis, die het spoorwegbedrijf voor ons land
heeft. Mannus Franken- is reeds aan de uitwerking van het scenario begonnen. Het is
de bedoeling dat de film nog dezen zomer
gereed komt. Er zullen copieën op normaalen op smalfilm worden vervaardigd.
VERGOEDING BIJ ONGEVALLEN VAN
NEDERLANDSCHE ARBEIDERS
IN DUITSCHLAND
Het Ned. Perskantoor meldt
De Duitsdhe minister van Binnenlandsche
Zaken heeft bepaald, dat in Duitschland
werkende buitenlandsche arbeiders, die
door een bedrijfsongeval mochten worden

Vélen verslijten hun banden onnoodig.
„Komen er veel aanvragen binnen van
menschen, die geen recht op nieuwe banden
hebben?"
„Tamelijk veel, want velen, die niet onder de distributiebepalingen vallen en dit
ook wel beseffen, probeeren het toch maar
eens. Dat geeft onnoodig werk aan de distributiediensten, terwijl bovendien niemand

voor Duitsch arbeiders gelden; bcuandeld
zullen worden en schadevergoeding zullen
krijgen.
Verder is in overleg met het „Oberkommando der Wehrmacht" bepaald, dat lijken

vuldige opvoeding, die je ontvangen hebt.
Ik blijf nog steeds hopen, dat er een dag
zal komen, dat je to.t jezelf zult komen en

woordde ik. „Zij behandelt drankzuchtigen,"
„Natuurlijk begreep hij niet direct, wat ik
bedoelde, en ik ging wat dichter naar hem

'

naar huis terugkeeren, vol dankbaarheid
voor de gemakken."
„Moederlief," riep ik, „u gaat weer eens
wijzen op het goede voedsel, het goede
vuur, de warme donzen dekens. Ik weet het
en ik voel, dat ik het niet kan verdragen.
Er zijn grenzen aan alle dingen, dus ik
denk, dat ik uw brief vandaag niet zal uitlezen. Ik zal hem aan.de vlammen toevertrouwen uit vrees, dat u die vreeselijke,, eentonige „gemakken" allemaal weer hebt vermeld, en ik wil den brief van Miranda nog
eens lezen."
„Vader en ik vinden, dat' je. vrëeselijk
knap' bent ,om zoo vlug een ander baantje
te vinden. Maar natuurlijk zullen, de njeeste
menschen, die"je zien, je willen aannemen.
Hoe. je dien ontstéllenden Olympïschen god,
zooals jij hem noemt, ofschoon ik niet weet,
wat je bedoelt, hebt durven opzoeken, is
me een raadsel, Het beneemt me.den adem.,
Grootmoeder gierde van pret toen we haar
je brief voorlazen, en zei, dat als je de
menschen medicijnen voorschrijft op de
zorgelooze manier, zooals je blijkt te doen,
je „ingerekend" zult worden, en moeder
ging er. nog erger over te keer dan-anders
en ging de keukenmeid opzeggen, omdat
ze theeblaren in den gootsteen had gegooid
en begon toen aan een linnen tuinjas voor
vader, waar hij op de meest neerslachtige
manier schuins naar oogt. We hebben prachtig weer en de muurbloemen én narcissen
zijn mooier dan-ooit. Daar, ik, tracht j.e afgunstig te maken. Abinadab zei vanmorgen
nog: „De tuin en de bloemen schijnen erg
verlaten zónder juffrouw Hilary; w,anneer
komt ze terug?"
„En ik antwoordde: ,iAbinadab, juffrouw
Hilary is bezig patent-medicijnen te verkoopen en heeft de tuin en de bloemen vergeten."

„Patent-medicijnen 1" riep hij uit en
schrapte zijn schoenen aan den rand van
zijn spade af. „Dingen zooals Pink-pillen en
Moeder. Seigel's siroop?"
„O, niet half zoo gewoon als die," ant-

■
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getroffen, op grond van de bepalingen, die

Theateragenda
HARMONIE BIOSCOOP: 8 uur

BUTTERFLY

STADSSCHOUWBURG: (theaterzaal)
8 uur- DE SCHANDVLEK.
SOCIëTEIT AMICITIA

Ledenbal
CHICAGO THEATER:
half drie DE SCHANDVLEK:
8 uur HAREM-GEHEIMEN
van buitenlandsche werklieden, die in
Duitschland, tengevolge van een bedrijfsongeval mochten zijn overleden, volgens.de
bepalingen, die voor binnenlandsche arbeiders gelden, naar hun oorspronkelijke woon
plaats zullen worden vervoerd en aldaar ter
aarde zullen worden besteld. De kosten
worden uit rijksmiddelen voorgeschoten en
zullen later door het bevoegde „Versor-

gungsamt" moeten worden terugbetaald.
ledere nationaliteit wordt door een bijzon-,
der „versorgungsamt" behandeld. Voor
Nederlandsche arbeiders is, evenals voor
Belgische het „versorgungsamt" te Aken
bevoegd verklaard. Voor ongevallen, die
vóór 1 October 1940 geschiedden kan geen
vergoeding worden gegeven.

WETHOUDERS BENOEMD TE ZAANDAM
De burgemeester regeeringscommissaris
van Zaandam heeft benoemd tot wethouders de heeren D. Out, J. B." Ydenberg en
Ir. A. v. d. Stok.
De heer Oud zoowej als de heer Ydenberg zijn geen lid van een politieke partij;
ir. v. d. Stok is sinds 1933 lid van de N.S.B.

ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN.
In den afgeloopen nacht kwamen hier en
daar Britsche vliegtuigen in gering getal bo.
ven ons land en wierpen brisant- en brandbomen neer. De schade beperkte zich in
hoofdzaak tot geringe terreinschade. Slechts
werd in een plaats in het Oosten des lands
een sporttribune licht beschadigd waarbij
een groot aantal naburige woonhuizen glasschade opliep en ortgeVeer acht burgers
licht dóór glassplinters gewond werden.

PROVISIE OVER DE VERHOOGDE

PRIJZEN.

De persdienst van het N.V.V. meldt:
Vele handelsreizigers die op provisiebasis werken, zagen tengevolge van de oorlogsomstandigheden hun inkomsten in belangrijke mate afnemen. Dit gold vooral
voor hen, die met gedistribueerde artikelen
werken. Het spreekt vanzelf, dat er hier
voor het college van rijksbemiddelaars op
grond van de loonsverordening geen aan-

leiding was om direct in té grijpen, aangezien''deze verordening slechts maatregelen
mogelijk maakt indien de loonnorm wordt
aangetast. Zoolang het provisie-percentage
niét werd verlaagd, was de loonverordening
niet te hanteeren.
Daar kwam evenwel bij, dat de gemachtigde voor de.prijzen, die in sommige gevallen aan fabrikanten vergunning verleende
tot prijsverhooging, zich op het standpunt
stelde, dat aan handelsreizigers slechts provisie mocht worden uitbetaald over de oude,
niet verhoogde prijzen.
Hiertegen rezen vanzelfsprekend belangrijke bezwaren. Nog afgezien van de princijjieele opvatting, dat de reiziger rechtheeft
óp het overeengekomen provisie-percentage
van zijn omzet, diende er rekening mee gehouden te worden, dat de reis- en verblijfkosten belangrijk waren gestegen en dat
de reizigers hier in een gunstiger positie
werden geplaatst dan het overige personeel,

Zaterdagmiddag en twee of drie weken geleden, sinds ik de Cartons' gezien had.
Ik vond de-familie in de zitkamer bezig
toe en fluisterde: „dronkaards".
het prijzen en van kaartjes voorzien
met
„Hij viel haast op zijn gezicht van vervan verschillende artikelen voor een bazar.
bazing en verslagenheid, en schreuwde: Tony lag geknield voor het raamkozijn en
,',Heer in den Hemel; ik heb altijd^geweten, was met opgetrokken wenkbrauwen, heteen geen groote concentratie uitdrukte, aan het
dat juffrouw Hilary zonderling was, zijn
beetje vreemd hier," en hij tikte tegen
kralen rijgen aan strakke snoeren. Zij plaagvoorhoofd en knipoogde veelbeteekenend. den mij met mijn langdurige afwezigheid
Ik weet niét zeker, of moeder niet Abinaen verklaarden vurig te verlangen naar bijik
haar
want
hoorde
deelt,
meening
dab's
zonderheden over mijn nieuwen werkkring.
tegen grootmoeder zeggen, dat je excen„Daar is een kussen voor je rug en een
je
eigenwaar
niet,
en
wist
zij
was
triek
bankje voor je voeten," zei Juanita, „begin
aardigheden vandaan kwamen. En grootmaar vlug en sla niets over."
moeder gaf ten antwoord: „Zij is de eénigé
Èn ik deed, wat mij gevraagd werd. Ik
van jullie met een greintje verstand." Dit beschreef de „Vita" en „Anti-alco" medir
was onbeleefd tegenover Mick en,mij, maar cijnen, hoe ze werden toegepast en hun uithet kon mij niet schelen. Ik weet, dat je mij werking op de patiënten. In gloeiende beeen beest zult vinden, Hilary, maar ik woordingen sprak ik over de radio-actieve
wenschte, dat je niet geslaagd was. jn het geneesmiddelen: Jupiter, Mars, Uranus en
vinden van 'n andere betrekking. Ja, heusch. Saturnus, van hun uitvinder, den grooten
Van den winter heb ik je hard genoeg geen wetenschappelijken Baron Frangipani. Ik
mist, maar op deze lange lentedagen mis vertelde hun van het Tehuis in Bloomsbury,
ik je nog meer. Waf een. heerlijke wandewaar de zes proefgevallen behandeld werlingen plachten we te maken! /Nu vindt '; den voor drankzucht; van de droevige maniemand een nest of sleutelbloemen, die in nier, waarop drie van de patiënten waren
het wild groeien. Ik ga op weg voor een aangekomen: de arme advocaat in een
eenzame tocht door de Valley velden naar taxi vol met slangen, de armzalige dokter,
de Romeinsche brug, of door Ridgemoor die beweerde, dat hij niet dronken was,
Dale, en ik zeg tegen mezelf: „Ik ga innooit van zijn leven dronken geweest was,
teressante dingen vinden net als Hilary'-'.'en nooit iets anders geproefd had dan water,
ik vind niets anders dan een boözè kóe.'.die en die over niets struikelde, toen hij het
me een doodschrik bezorgt, of een troep Tehuis binnenging; de jonge vrouw, die
kwetterende ganzen, dié naar me blazen.; aankwam met een flesch brandewijn in haar
Wanneer kom je met vacantie naar huis? zak
een medicijnflesch, waarvan zij
Je schijnt dien mijnheer Westcott nogal 'hardnekkig verklaarde, dat er niets anders
eens te spreken, en ik ben benieuwd... niaar dan haarwater in zat. Ik beschreef mijn
natuurlijk,'je zei, dat je nooit zou gaan collega's: mijnheer Jones, juffrouw Rye; ik
trouwen.
had hét over mijn bewondering voor mijn
liefhebbende
Je
werkgever, mijnheer Weldon en mijn ontMiranda."; zag voor den patroon, mijnheer Head. En
met trotschen nadruk toefde ik bij het feit,
„Mijn beste Miranda," zei ik een beetje; dat ik bij afwezigheid van mijnheer Welgeprikkeld, „mag iemand niet van meening don de „Vita" patiënten hielp en wel met.
veranderen? Vasthoudende menschen zijn gunstige resultaten.
onveranderlijk zelfvoldaan en irriteerend."
„Jij helpt de patiënten?"
(Wordt vervolgd)
■Ik zette mijn hoed op en deed mijn mantel aan en ging naar Bedford Park. Het was

'

.

—

geen foonsveiflooging kreeg.
De Algemeéne, Nederlandsche Bond van
landels- en Kantoorbedienden en Handels.eizigers „Mercurius", aangesloten bij het
"J.V.V., heeft deze zaak aanstonds ter hand
;enomen met als resultaat, dat de bond volkomen in het gelijk werd gesteld. Immers,
net College van Rijksbemiddelaars deelde de
oond mede, dat het standpunt van dit college en van den gemachtigde voor de prijzen het volgende is:
„In de verschilende prijzenbeschikkingen
is geen rekening gehouden met de provisiekosten bij de verkoop, aangezien handelsreizigers behooren tot het normale personeel van de ondernemers.
Hiervan uitgaande, is de ondernemer ingevolge de verordening no. 111/1940 d.d.
19 Augustus 1940 van den rijkscommissaris
voor het bezette Nederlandsche Gebied betreffende het verbod van verlaging van loonen en salarissen, gehouden de bestaande
salarisnormen te handhaven.
Mocht de werkgever kunnen aantoonen,
dat de inkomsten van de reizigers onredelijk
zijn gestegen of het hem niet mogelijk is
door te betalen op de oude provisiebasis,
dan zal hij bij het college van rijksbemiddelaars vergunning móeten vragen voor provisieverlaging.
De Algemeéne Bond van Handels- en
Handelsreizigers
Kantoorbedienden en
„Mercurius" heeft hiermee dus bereikt dat
provisie uitbetaald moet worden over de
verhoogde prijzen. Een belangrijk resultaat
voor de handelsreizigers.
j*\.

immers

DE ST. JANSPROCESSIE TE LAREN.

»«■»«■■,■ lIIIWIMIIMIW

■■1111111lII

MUI

BONNEN

PRIMA AFDRUKJES?
dan naar

De speciaalzaak A. MULDER
Bosscheweg 429 Tel. 8136

VETKAART

Juni tot c-n met 29 Juni
?50 gram boter por bon met 15 et
reductie per 250 gram.

Bovendien wordt aan alle pensions in het
g;eheele land toestemming verleend tot het
opnemen van week-endgas.ten.

ONDERWIJS
EINDEXAMEN H.B.S.
Eindhoven. Gemeentelijk lyceum, afd.
H.B.S. A. De heeren: J. Bekkering, T.
Dumoulin, R. Knickenberg, Wf v. Laarhoven, J. Notten, K. Wisse, allen te Eindhoven; «W. Grypstra te Deurne en de dames:
A. M. 'Klaver, R. Riemersma, H. van der
Veer, allen te Eindhoven, en A. Kloppers te
Nuenen. Afgewezen een.

EINDEXAMEN GYMNASIUM.
Heerlen. Gymnasium St. Be'rnardinus. Na
voortgezet examen geslaagd voor A.: F.
Hochstenbach en R. Ploum beiden te Heerlen. Van de-17 candidaten zijn 16 geslaagd.

-

.

Provincies:

Utrecht

(met

uitzondering

*

van de gelijknamige gemeente), Gelderland Koekkoek en schrijvende Koekkoek M. Azn.
en Overijssel.

Gemeenten: Blaricum, Bussurn, 's-Gra-

veland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laen Naarden,

wonende Jonge Roelensteeg 4, handelende
onder den naam Wederkeerige Waarborg
Maatschappij „Eerste Nederlandsche Glasverzekering tegen Bomschade op onderl.

HILVERSUM I

(414,4 M.)
programma.
Nederlandsch
6.45 Gramofoonmuziek, 6.50 x Ochtend-

Bergen op Zoom

Eerste Nederlandsche Bedrijfsverzekering
ONTSLAG.
tegen Molestschade op Onderl. Grondslag",
Bij besluit van den secretaris-generaal van
allen gevestigd te Amsterdam, Jonge Roelensteeg 4. R.e. Mr. C, J. Heemskerk, Cur. het departement van binnenlandsche zaken
is mr. P. A. F. Blom, op zijn verzoek, met
Mr. E. J. Korthals Altes, Heerengracht 460, ingang
van 1 Juli 1941 als burgemeester
Amsterdam.
van de gemeente'Bergen op Zoom eervol
ontslagen.

Provincie Nieuws
Diessen
AGENDA RAADSVERGADERING.
Openbare vergadering van den Raad op
Donderdag 26 Juni 1941 nam. 7 uur.
Agenda: Mededeeling van den Commissaris der provincie," dat de verordening van
27 Maart 1941 tot wijziging der verordening ex art. 223, 3e lid, der' gemeentewet
is goedgekeurd. Adres van J. B. Stapelbroek e.a., houdende verzoek maatregelen
te treffen tot beperking der wildschade.
Schrijven van den secretaris-generaal van
Binnenlandsche Zaken betreffende jachtverpachting. Verzoekschrift om vrijstelling van
aflossing eener hypothecaire leening. Verzoekschrift van de stichting „Moederheil"
om subsidie. Voorstel betreffende het beleggen van gelden. Voorstel tot vaststelling
van de vergoedingen ex art. 101 der L.0.-wet 1920 over 1940. Voorstel tot het sluiten
van een molestverzekering. Voorstel tot, wij-

ziging der Algemeéne Politieverordening.
Voorstel tot wijziging der begrooting 1940.
Idem der begrooting 1941. Voorstel tot
goedkeuring van de rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1940. Voorstel tot
het verleenen van eervol ontslag aon J. H.
Heuvelmans als agent der Arbeidsbemiddeling wegens opheffing der betrekking.
Voorstel tot het verleenen van een gratificatie aan J. H. Heuvelmans. Voorstel om
de kermis in 1941 niet te doen doorgaan.

Udenhout

Uitgesproken:
Hermine M. L. Heyermans, tooneelspeelster, wonende te Amsterdam, v. d. Veldestraat 4. R.e. Mr. G. J. Jutte, Cur. Mej. Mr.
Gerda Veth, 'Keizersgracht 578, Amsterdam.
'Cornelis Koekkoek, zich noemende Kees

Juni

"

kalveren, 100 graskalveren en 65 bokken,
Prijzen per stuk.
565 a 450 a 340
Melkkoeien
575 a 450 a 345
KalfkoeienVarekoeien
365 a 280 a 230
Vaarzen
350 a 280 a 200
Pinken
285 a 210 a 165
De aanvoer van melk- en katfkoeien Reclame baatbelasting.
was iets korter met stillen handel en
prijshoudend, de aanvoer van varekoeien
was als vorige week met flauwen handel en onveranderd in prijs,
De aanvoer van vaarzen en pinken
GEMEENTERAAD.
was matig met luien handel en de
Openbare vergadering* van den' Gemeenprijzen als vorige week.
teraad op Vrijdag 27 Juni 1941, voormid-

FAILLISSEMENTEN
Opgegeven door Afd. Handelsinformaties
v. d. Graaf en Co. N.V.; Amsterdam

Donderdag 26

>

Marktberichten

Pensionbedrijf aan pensionbedrijven, gelegen in een aantal provincies en gemeenten,
voor de maanden Juni t.m. September 1941
ontheffing verleend van het verbod logies
te verstrekken tegen betaling aan gasten
voor een korteren onafgebroken tijdsduur
dan van ten minste vijf dagen. Aan deze
Pensionbedrijven is het derhalve toegestaan in dat tijdvak ook gasten voor korteren tijd dan vijf dagen op te nemen.
De bedoelde provincies en gemeenten
zijn:

Radio
PROGRAMMA

-

.

Economische Berichten.

Bon 43 250 gram rijst, rijstemeel, rijstebloem, rijstgries of grutten (gemengd meel) van 16 Juni tot en
met 13 Juli.
Bon 44 250 gram havermouth, havervlokken
haverbloem, aardzppelmeelvlokken
gort, gortmout of grutten van 16
Juni tot en met 10 Augustus.
Bon 45 250 gram gort, gortmout of grutten
van 16 Juni tot en met 10 Augustus
Bon 54 100 gram vermicelli, macaroni of
spaghetti van 16 Juni tot en met 10
Augustus.
Bon 55 100 gram maizena, sago, aardappelmeel, of een hoeveelheid puddingpoeder f puddingsauspoeder, welke 100 gram zetmeel bevat van 16
Juni tot en met 10 Augustus.

gymnastiek, 7.00 Gramofoonmuziek, 7.45
Ochtendgymnastiek, 8.00 8.N.0.: Nieuwsberichten, 8.15 Dagopening (voorbereid
BROODBONNEN
door het Vrijz. Prot. Kerkcomité) 8.25
Bon 23 van 23 Juni tot en met 6 Juli 200
(9.15—9.25 Voor de
Gramofoonmuziek
gram brood ot twee rantsoenen
huisvrouw), 11.00 Voor de vrouw, 11.20
gebak.
Gramofoonmuziek, 12.00 Celesta-ensemble
12..40 Almanak, 12.45 BNO: Nieuws- en
BLOEMBONNEN.
economische berichten, 1.00 Russisch orBon 9 van de Bloemkaart 35 gram tarwePEULVRUCHTEN
kest „Slawa" en solisten, 1.40 Gramofoonbloem, tarwemeel, roggebloem, Bon 57 van 23 Juni tot en met 6 Juli voor " muziek, 2.00 De Arnhemsche orkestvereeniroggemeel of zelfrijzend bakmeel,
ging en soliste, 3.00 Voor de vrouw. 3.20
500 gram peulvruchten.
dan wel 50 gram brood of een
Gramofoonmuziek 4.30 Cyclus „MuziekZEEP
half rantsoen gebak van 16 Juni Bon 35 van 1 Juni tot en met 29 Juni centra in het verleden" (met gramofoontot en met 13 Juli
150 gram eenheids toiletzeep, ot platen), 5.15 BNO: Nieuws-, economische
120 gram huishoudzeep, of 200 en beursberichten. 5.30 Orkest Eloward,
AARDAPPELEN
gram zachte zeep (oude) of 150 6.15 „Afbraak en opbouw van Handel en
Bon 07 van 23 Juni tot en met 29 Juni
gram zachte zeep (nieuwe), of Nijverheid: I. Het recht van staken", cau2 kg. per bon.
300 gram zachte zeeppasta, of serie, 6.30 Ensemble Bandi Balogh, 7.00
250 gram zeeppoeder of 600 gram BNO: Vragen van den dag, 7.15 De Ramblers, 7.45 Cyclus „Sport en lichamelijke
waschpoeder.
MELK.
opvoeding", '8.00 BNO: Nieuwsberichten,.
Bon 22 van 23 Juni tot en met 29 Juni 1%
8.15 Omroepsymphonie-orkest, 9.00 NabeWasscherijen nemen van hun cliliter melk.
schouwing over den Pfitzner-cyclus, 9.10
entèle één bon in per twintig kilo9.30 Berichten (Eng.)
Gramofoonmuziek,
gram droog waschgoed.
VLEESCHKAARTEN.
9.45 Dansmuziek (gr.pl.) 10.00—10.15 BNO
Bon 20 voor 50 gram vleesch of een half SCHEERZEEP
Engelsche uitzending: „National features.of
rantsoen vleeschwaren van 24 Juni
the Netherland'S".
textièlkaart,
K
van
de
en
Bon
voor mannen
tot en met 1 Juli.
jongens van 15 jaar en ouder, 50
HILVERSUM II (301,5 M.)
gram scheerzeep of een tube
Bon 20 „vleeschwaren" voor een half rantscheercrème,
pot
dan wel een
soen vleeschwaren van 24 Juni tot
Nederlandsch programma
van
1
Mei
tot
31
scheerzeep
1
en met Juli.
6.45 Gramofoonmuziek, 6.50 OchtendAugustus.
gymnastiek, 7.00 Gramofoonmuziek,. 7.45
Ochtendgymnastiek, 8.00 BNO: NieuwsbeALGEMEEN DISTRIBUTIEBOEKJE ZOMERJAPON
8.15 Gramofoonmuziek, 10.00 Morrichten,
KAAS
Bon K van de textièlkaart, vrouwen en
(voorbereid door de Chr. Radiogendienst
meisjes van 15 jaar en ouder
Bon 67 en77 100 gram kaas van 2 Juni tot
10.20 Pianovoordracht, 10.40
Stichting).
(bruine kaart) zomerjapon van
«
en met 29 Juni.
Declamatie, 11.00 Ensemble Jack der Kinbedrukte kunstzijde of stof.
Bon 68 en 78 100 gram kaas van 16 Juni
deren en gramofoonmuziek 12.00 Berichten
tot en met 13 Juli.
12.45 BNO:
ZWEMPAK.
12.15 Munodi-ensemble,
1.00
berichten,
en
economische
Bon A van de textièlkaart badcostuum ot NieuwsKOFFIESRROGAAT EN THEE
3.00 OrRomancers,
en
de
Omroeporkest
zwembroek.
Bon 46 van 23 Juni tot en met 20 Juli 250
gelspel en zang, 3.30 Vreugdestonden aan
gram koffiesurrogaat of 40 gram PETROLEUM
ziekensponden 4.00 Gramofoonmuziek, 4.30
thee.
.
Voor de jeugd, 5.00 Christ. lectuur (voorBon 11 van de bonkaarteh M. en O. twee
liter petroleum van 16 Juni tot en bereid door de Chr. Radio-Stichting) 5.15
SUIKER
BNO: Nieuws-, economische en beursbemet 10 Augustus.
Bon 56 van 23 Juni tot en met 6 Juli
richten, 5.30 Cello, piano en gramofoon1 kg. suiker.
muziek, 6.15 Gramofoonmuziek, 6.45 ReHONDEN EN KATTENBROOD
portage, 7.00 BNO: Persoverzicht voor
Van 1 t.m. 30 Juni Bon 14 (honEIEREN
den) groep I en II: 10 kg.; groep binnen- en buitenland, 7.15 Gramofoonmuwas er zelf bij" cauBon 37 van 23 Juni tot en met 29 Juni één
III: 8 kg.; groep IV: 5 kg.; groep ziek (7.30—7.45) „Ik
Nieuwsberichten,
8.15
8.00
BNO:
groep
serie),
kg:
V: 4
VI: 3 kg. hondenei.
de
voor
8.30
Concert
dag,
den
van
Spiegel
(katten)
kg.
Bon 99 van 23 Juni tot en met 6 Juli één.
14
brood. Bon
V/2
boer.
Voor
den
Weermacht,
9.40
kattenbrood.
ei.
Duitsche
9.55 Gramofoonmuziek, 10.00 BNO: Nieuws
berichten, sluiting.
Grondslag", ook wel genaamd: „Eerste
tegen
Glasverzekering
Nederlandsche
SPORTVEREENIGING J.D.H.
Bomschade en Burgermolest op Onderl.
BURGEMEESTER BLOM NEEMT
Grondslag" met haar onderafdeeling „De
De wedstrijd J. D. H.—R.V.D. voor het

—

tijd.
Daarom heeft de directeur van het Rijksbureau voor Hotel-, Café-, Restaurant- en

Juni

Bon 19 en 20 van 12

—

VAN GASTEN DOOR PENSIONBEDRIJVEN GEDURENDE DE ZOMERMAANDEN
1941
1
Het was aan pensionbedrijven, in verband met de huidige omstandigheden, verboden gasten voor korteren termijn dan 5
dagen op te nemen.
Met het oog op het te verwachten drukke
toeristenbezoek, dat aan bepaalde streken
van ons land zal worden gebracht, zal in
vele gevallen het aantal hotels en logementen ter plaatse niet toereikend zijn om in
voldoende mate te voorzien in de behoeften aan onderdak en voeding voor korten

DIENU GELDIG ZIJN.

BOTERKAART
Bon 19 en 20 van 12 Juni tot en met-29
250 gram boter per bon.

Groote belangstelling.
's-Hertogenbosch. St. Jans-lyceum afd.
De St. Jansprocessie te Laren is ook dit gymnasium. Geslaagd de heeren: W. Bekkers (B); B. Lax (B).;■ A. Merkx (A): allen
jaar met grooten luister en onder belangte 's-Hertogenbosch en A. Smits (B) te
stelling van duizenden gevierd. Fraai wade
versieringen,
aangebracht
Vught.
door
ren de
wegen.
langs
straten en
dorpelingen,
Nijmegen. St. Canisiuscollege, afd. gymReeds vroeg in den morgen voerden tram,
B. De heeren: J. Raymakers, J.
nasium
aan,
talrijke
en
fietsen
bezoekers
autobus
die vin de prachtig versierde basiliek de Schildmeyer, N.Valk, K. van der Velden,
plechtige Hoogmis wilden bijwonen. Deze M*. Verbruggen, J. Vermeulen, J. Voorpool
werd gecelebreerd door den vicaris-generaal en B. Witte.
van het aartsbisdom Utrecht, mgr. D. Huurdeman, daarbij geassisteerd door de zeerKATH.ECON.HOOGESCHOOL.
eerw. heeren W. F. Pelgrim, pastoor te AnGropastoor
te
Koelman,
H.
keveen en J.
TILBURG. Geslaagd voor het candidaats
ningen, resp. als diaken en sub-diaken. Als examen in de econ. wetenschappen de
cantores fungeerden de zeereerw. heeren I. heeren L. T. M. Boelaars, Voorburg; C. G.
P. J. Kaarsgaren, pastoor te Kortenhoef en N. van Bussel, Schijndel; A. B. J. A. NijG. G. P. van Dijk, professor aan het semidam, Wageningen en K. J. Weiier, Soeranarie te Apeldoorn.
baya.
Precies om 11 uur verscheen het zware
massief zilveren processie kruis, geflankeerd
door lantaarndragers, terwijl de zware St.
R.K.UNIVERSITEIT.
galmen.
klanken
lieten
hun
Jansklokken
het doctoNIJMEGEN Geslaagddevoor
Langs de wegen waarlangs de processie raal
heer
examen
rechten
J. H. R.
trok, hadden zich dichte rijen van belang'Nijmegen.'
Arends,
stellenden opgesteld.
Achter het processiekruis volgden in lange rijen de vrouwen en vrouwen-organisaEXAMENS MIDDELBAAR ONDERWIJS.
ties, de bruidjes in smetteloos witte kleedNIJMEGEN (Pensionaat Notre Dame des
jes, de vrouwelijke religieusen en de burGeslaagd: de daAnges
te öbbergen).
gemeester, jhr. H. L. M. van Nispen tot SeM.
Brenninkmeijer,
mes
E.
van
G.
Benthem,
ambtsketen
en
met
behangen
met
venaer,
Dreesmann,
W.
M.
O.
Ciauishuis,
Coppeti,
broederschapsstaf.
Een
zich voerend de
talrijke groep misdienaars-toortsdragers van Grotenhuis van Onstein, M. Haanebrink, Y. Laane en W. Smits.
ging het Allerheiligste vooraf. Dit werd gedragen door den Pastoor der parochie den
zeereerw. heer J. J. Brouwer, met dezelfde
EXAMENS NUTTIGE HANDWERKEN.
assistentie van de Hoogmis. Direct daarop
schreed de vicaris-generaal, mgr. D. HuurR. K. Bijz. Kweekschool voor Onderwijdeman in de processie mede, in capa-magna. zeressen
St. Antonius. Geslaagd de dames:
In lange rijen kwamen daarop de manBers,
Steenbergen; C. Hansort, OosC.
v.
nen en de mannelijke organisaties, manneterhöut;
Klijn, Ginneken; J. Laarhover,
A.
lijke en vrouwelijke, studenten uit Utrecht, Breda; R. Laene, Breda; N. Luijcks,
Steen'Amsterdam en Wageniftgen. Het voorbijr bergen.
trekken van de processie duurde ruim 40
minuten.
Op het kerkhof werd de feestpredicatie
EXAMENS L.O.
gehouden door den zeereerw.; heer H. J. J.
Geslaagd aan de R. K. Kweekschool St.
M. van Straeten, oud-legeraalmoézenier te
Antonius, Dongen de dames: A. C. M.
Amersfoort.
Óp den terugweg werd het Allerheiligste Slootman, Utrecht; J. E. Smekens, Gilze
Rijen; M. A. Tieler, Boxtel; A. M. A. v. d.
gedragen door mgr. D. Huurdeman.
Bij de basiliek teruggekeerd-werd door Vegt, Dongen; G. J. de Vetter, Oosterhout;
de verzamelde menigte het Te Deum ' en D. J. M. van Zimmeren, Steenbergen.
Tantum Ergo gezongen, waarna onder tromgeroffel en bazuingeschal vanaf de loggia
der basiliek den zegen met het Allerheiligste
werd gegeven.
De plechtigheid werd besloten met het
gezamenlijk zingen van het aloude uit veerRotterdamsehe Veemarkt
tien coupletten bestaande lied van St. Joan
«
den Dooper.
Rotterdam 24 Juni.
Tot besluit van dezen dag werd des midHeden werden ter veemarkt aangedags in de basiliek een plechtig Lof ge1763 dieren, waaronder 1000
voerd:
celebreerd, waar de feestpredikatie gehou22 paarden, 6* veulens, 3
runderen,
den werd door dr. P. de Jong, professor
schapen
en 23 lammeren, 544 nuchtere
aan het seminarie Rijsenburg.

HET VOOR KORTEN TIJD OPNEMEN

GRUTTERSWAREN

DISTRIBUTIE.

.

dags

Dongen
DIESTAL VAN GRAS EN KLAVER.

Tengevolge van de vleeschschaarschte
wordt er meer en meer toe overgegaan om
konijnen te houden. Dit op zich moge te loven zijn; minder mooi is het echter, dat er
personen zijn die meenen hun konijnen
te mogen voederen met gras en klaver
welke zij op de akkers moeten stelen. Dit
laatste was begrijpelijk niet naar den zin
van de landbouwers, die het gras en de
klaver zélf hard noodig hebben als veevoeder. Om die reden is de gemeentepolitie er
toe overgegaan scherp toezicht uit te oefenen, hetwelk tot gevolg had, dat niet minder dan 17 personen terzake werden verbali'seerd.

NAGEKOMEN ADVERTENTIE

OPGAVE
VAN PAARDEN
De Burgemeester van

SPORT

maakt bekend,
dat de door hem, ingevolge art. 17 van het Inkwartierirtgsbesluit, bij te
houden alphabetische lijst,
Tilburg

Voetbal

vermeldende de

N.V.B.
Onderafdeeling

Noord-Brabant

houders

2e klasse C
Korvel

2—Tilburgia

Kampioens-

Ons Vios—Sportclub, P. Leenders
Grensrechters: P. v. Herp en Th. Laure
Viola—SET 3, A. C. van Eck
Grensrechters: W. A. Jansen en P. v. Zoggel
SSS 2—Hieronymus 3, W. Jansen
Grensrechters: M. v. d. Pol en A. v. d. Wiel
Vessem—BES, 12.30 uur, H.

Klein

Wolt

Grensrechters: A. Spooren en J. Kennis
Uitslagen van 22

Agenda: 1 Notulen; 2 Ingekomen stuk-

.

-

Juni.

Kring IV.
Ie klasse A
SET 2—Nevelo 2 I—ls.
Ie klas B.
SSS—Zigo s—l.
2e klasse.
Noad—Tilburgia 0-^3.
Derde klasse A

paarden, op-

zij schriftelijk, hetzy mon-

deling, aan de afdeling
militaire zaken van »e ge-

meente-secretarie (\larkt
5) opgave

te

doer» van

het aantal in hun bezit

of onder hun beheer zijnde

Derde klasse C

RKTVV 6—Willibrord 4'B—l; RKTVV 7
—Hieronymus 3 I—6.1 —6.
Kring VIII.
SDO—Hoogeloon
3—5
Kampioens- en promotiewedstrijden.
o—4
Sportclub 1937—0ns Vios
RKTVV 4—SET 4
3—5
o—l
Wilibrord 31—SSS 2
Kring VIII.

.

van

nieuw moet worden bijgewerkt naar de toestand
op 1 Juli 1941.
In verband hiermede
dienen alle in '|deze gemeente wonende| eigenaren of houders vijn paarden vóór 1 Juli 1941, het-

paarden.

Gudok 3—Willem II 5 I—l.

scherming, afdeeling Udenhout om subsidie; 8 Verzoek van het Bestuur der Bijzondere Lagere School, Slimstraat D 193
om beschikbaarstelling van gelden voor
aanschaffing van schoolbanken.
BES—Vessem

.

en promotiewedstrijden.

KRING VIII.

namen

van de in deze gemeente
gevestigde eigenaren en

KRING IV, TILBURG

10J4 ure.

ken; 3. Ontwerp-besluit tot wijziging der
begrootings van het Burgerlijk Armbestuur
over het dienstjaar 1940 en goedkeuring
rekening 1940; 4 Ontwerp-besluiten
tot
wijziging der begrooting dienstjaar 1940
en 1941; 5 Verzoek van de Bijzondere
School, uitgaande van de St. Josephstichting om beschikbaarstelling van gelden
voor'aanschaffing van leermiddelen voor
onderwijs in lichamelijke oefeningen; 6
Verzekering varf Gemeente-eigendommen
tegen oorlogsschade bij Molest-Risico voor
Gemeenten en andere publiekelijke lichamen; 7 Verzoek van het Bestuur der Nederlandsche vereeniging voor Luchtbe-

Nederlaagtournooi eindigde in een verdtaide I—3 overwinning voor R.V.D.
Zaterdagmiddag werd van de gelegenheid, dat er geen wedstrijd voor het tournooi op het programma stond, gebruik gemaakt om een zeer gezellig uitstapje naar
Oisterwijk te maken om daar uit te komen
in een Beker-wedstrijd. In een zeer gezel*
en vriendschappelijk gespeelden wedstrijd wist J. D. H. voor een jaar de wisselbeker aangeboden door den WelEd.
heer W. Janssens, in bezit te krijgen.
Woensdagavond half acht wordt wederom een spannende wedstrijd gespeeld, zoowel JDH als A. en N. Mutsaerts zijn bezig
aan een nederlaagtournooi. Dubbel interessant zal het dus zijn, deze wedstrijd aan te
zien.

2—6

Hengsten, klophengsten,
geheel blinde paarden,
paarden beneden de hoogtemaat van 1.48 M. (stoËr
maat), alsmede paarden,
geboren in het lopende
of in een der drie daaraan voorafgaande jaren,
behoeven niet te worden
opgegeven.

Tilburg. 25 Juni 1941,
De Burgermeester
voornoemd,
J. v. d, MORTEL7870

4&**STAATSLOTERU

Kleine
ORGANIST P.G. \ CoDcralenum
Advertentiën
*
.
\

Nieuwsrttqn vanaf morgen

iïïr»bitend verkrijgbaar Willenholoin 9,
>*§64 Gevraagd voor de Ned. Herv. Kerk te Tilburg
Telef. 7856
Donderdag,

wegens vertrek

Deurwaarder Gerris
FABRIEKSTRAAT 14,
\

Sollicitaties met Opgave van verlangd x salaris te
richten aan den Administrateur A. f. DE RAAD
Goirlescheweg 116 a .7865

BEHANGSELPAPIEREN
VOOR UW
, PA P
(zonder bon naar)

zal op
en
Zaterdag 28 Juni a.s.
V
n.m. 2 uur
verzoeke
en ten huize 6117
ten
vari\ de fam. Jacobs te
Tilburg aan "de Koningstraat 36, a contant' met
12 "/„Weid
publiek verkoopen

voor onderzoek

♦

Bart van Stappershoef, xT%ll
'ZEGT HE>YQORT.

:

-

o- 1

huiskamerameublement.slaaplt.ameublement
best. uit ledikant, waschkast, spiegelkast, nachtkast, 2 stoelenttafel, verder
tafels, stoelen, schilderijen
gordijnen, spiegels, klokken, pendules, kachel,
kasten, vloerkleed, cuisinière, schoenm. rep. machine (Singer), gram. m
platen, gasstel, matten,
loopers, waschkacheltje,
Heeren- en Damesrijwiel
kinderwagen en wandelwagentje, handwaschmachine, keukengeriel enz
w.o.

Broekhovenscheweg 27 Tilburg

♦

I

,

:

van

12-2

uur.

tl

HbONNEERT

..

«k

A

k

landsche Dagbladpers
CEBUCO

--

Amsterdam-C

s

Gemengd Nieuws
GRASDROOGERIJ UITGEBRAND.
Een felle brand heeft gisterenmorgen
vroeg de pas in bedrijf genomen installatei van de coöperatieve grasdrogerij IJsselstein en omstreken in de asch gelegd.
De brand is omstreeks vier uur ontstaan
in de voordrogerij, vermoedelijk als gevolg
van het feit, dat het gras te droog is geweest en daardoor ontvlambaar. Het vuur
greep snel om zich heen en voordat de
brandweer met twee stralen het vuur
meester was geworden, had het de inrichting reeds grootendeels vernield.
Tien arbeiders zijn, hierdoor zonder werk
gekomen.
Bij het blusschingswerk heeft een arbeider verwondingen aan de armen bekomen,
doch overigens kwamen geen persoonlijke
ongevallen voor.
Het. bedrijf is tegen brandschade verze-

kerd.

AARDBEVING IN TURKIJE
ANKARA 24 Juni <D.N.8.) — Naar radio

Ankara mededeelt, is gisterenochtend om
ongeveer 11.00 een aardbeving gevoeld, die
tien seconden heeft geduurd. De aardbeving

strekte zich over een buitengewoon groot
gebied uit.

INSLUIPER STAL 1300
Tijdens de Sint Jansprocessie te Laren.
Dinsdagmorgen heeft een insluiper te
Laren (N.H.), gebruik gemaakt,van de om-

’

standigheid, dat zoo goed als alle inge-

zetenen deelnamen aan.of gingen kijken
naar de St. Jansprocessie.
Zoo was de familie D., wonende Melkweg, aldaar met een logé, den heer J. W.
J. M. A., afkomstig uit Amsterdam, ook
gaan kijken. Men had twee ramen van de

benedenverdieping, die open stonden, wel

-

—

HLH

en

onopzegbare
hypotheek.

aanmerkelijk goedkooper.

of vraagt vrijblijvend

VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART.

Caustische soda, natronloog en waterglas
Onder verwijzing haar de desbetreffende publi-

catie in de Staatscourant van 15 Mei 1941, no. 94,
maakt de Directeur van het Rijksbureau voor Chemische Producten, daartoe gemachtigd door den
Secretaris Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, bekend, dat de
dispensatie van het voor ondernemingen geldende
verbod om zonder schriftelijke vergunning van den
directeur caustische soda en natronloog te koopen,
te verkoopen, af te leveren, te bewerken of te verwerken, vanaf 15 Juli 1941 wordt Verlengd en wel
tot wederopzegging. Voor waterglas wordt de dispensatie van de vermelde verbodsbepalingen verlengd van 1 Juli 1941 tot 20 Augustus 1941.
OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT
VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ.

Prijzen voor vroege aardappelen»
Het Rijksbureau ,-voor de Voedselvoorziening in
oorlogstijd maakt bekend, dat de prijs, welken de
telers van vroege aardappelen tot en met 28 Juli a.s.
zullen ontvangen, verhoogd is tot f 0.10 per kg.
deze prijs geldt voor de sorteering 28 mm. opwaarts.
Na 28 Juni zal deze prijs in elk geval worden verlaagd.
De reeds gepubliceerde consumentenprijs blijft

Heerengracht 258
Tel. 43045-34670
4

ongewijzigd.

deze mede. Het toeval wilde, dat hierin,
behalve een aantal papieren ook een bedrag aan. bankpapier ter waarde van
’l3OO was geborgen. Hierbij waren twee
bankbiljetten van 100.— en de rest biljetten van

’25.—.

’

Bij zijnl terugkomst bemerkte de heer A.
zijn verlies. Hij deed onmiddellijk aangifte
bij de politie. Deze stelt een uitgebreid on-

,

derzoek in.

TRAGISCH LOT VAN EEN GEZIN
De Centrale Recherche heeft in de Borgerstraat te Amsterdam een 32-jarige vrouw
aangehouden, die verdacht wordt van rijwieldiefstal.
De man van deze vrouw is indertijd wegens diefstal gearresteerd en zit zijn straf
in de gevangenis uit. Het gezin- telt zeven
kinderen van drie tot twaalf jaar oud en
leeft thans van den steun. De vrouwheeft
indertijd al haar distributiebescheiden verkocht. Nu moet zij om aan levensmiddelen te komen, dikwijls tegen hoogen prijs
bonnen bij opkoopers zien te bekomen. Zij
zag geen kans om aan dit geld te komen
en ging zich op haar beurt toeleggen op
het stelen van rijwielen. Wanneer zij hier
en daar onafgesloten rijwielen ontdekte,
nam zij die weg en droeg een van haar
kinderen op het rijwiel naar een stalling
te brengen en daar mede te deelen, dat
moeder binnen een uur het rijwiel wel zou
komen afhalen. De eigenaars van rijwielstallingen deden dit en hadden er geen idee
van, dat de fietsen die gebracht werden,
van diefstal afkomstig waren en men gaf
dian ook de fietsen geregeld aan de vrouw
mee, als zij na een uur soms twee uren,
kwam ophalen. De vrouw verkocht de rijwielen daarna aan helers.
De recherche kreeg van de zaak kennis
en heeft gedurende langen tijd de vrouw
geobserveerd, met het gevolg dat men haar
kon betrappen en arresteeren. De kinderen
zijn door de politie in het Stadsbestedelin-

genhuih opgenomen.

toegedrukt, doch vergeten deze vast te zet-

ten. Dit feit is hun noodlottig geworden,
want tijdens hun afwezigheid heeft een insluiper gebruik gemaakt van de omstandigheid, dat de ramen niet gesloten waren.
Hij is naar binnen geklommen en heeft in
de benedenkamer zich allereerst een viertal
doosjes sigaretten toegeëigend. Daarna
heeft hij op zijn gemak de overige kamers

onderzocht. Op de bovenverdieping, de
kamers waar de heer A. uit Amsterdam logeerde, vond hij een portefeuille, die in een
hoed gelegd was. De insluiper verklaarde
de portefeuille voor goeden buit en nam

DIEFSTAL VAN JAPONNEN.
De politie te Amsterdam is een diefstal
op het spoor gekomen, gepleegd in een
atelier aan de Keizersgracht. Een daar
werkzame 28-jarige magazijnbediende heeft
de laatste maanden niet minder dan 150
japonnen gestolen, voorzpover althans op
dit oogenblik

de

-

,—i

Binnen 22 jaar is U eigenaar vaneen onbelast huis en U woont gedurende die jaren

Laat U eens inlichten
prospectus aan bij:

reeds vaststaat. Wellicht is

gestolen hoeveelheid nog aanzienlijk

grooter. De moeder van den verdachte een

49-jarige vrouw, bracht de japonnen naar
een heelster in de Noorderdwarsstraat, die

ze op haar beurt stuksgewijze aan parti-

culieren verkocht. Zoowel de magazijnbediende als de beide vrouwen zijn gearrestead. Het onderzoek van de politie duurt
nog voort.

IN DRIFT MET HET MES GESTOKEN.
Slachtoffer aan de gevolgen overleden.
Te Langerak, gemeente Doetinchem,

heeft Zondagavond een clubje jongelui dat
aan den weg stond, aart een'zekeren Smeitink en diens vrouw, die daar per rijwiel
passeerden,
iets nageroepen.
Smeitink
maakte zich daarover zoo woedend, dat hij
van de fiets sprong en den 25-jarigen Schel
met zijn zakmes in den buik stak. Direct
ontboden geneeskundige hulp achtte overbrenging naar he ziekenhuis te Doetinchem
noodzakelijk. Gisterenmorgen is het slachtoffer overleden. Smeitink, die direct gearresteerd werd, is naar Arnhem overgebracht

HANDELAAR VERKOCHT KOLEN
ZONDERBON
prijs
hij
De
verdubbeld.
had
Voor de Rotterdamsche rechtbank had
zich te verantwoorden de 29-jarige kolenhandelaar J. J. O. te Rotterdam, wien was
ten laste gelegd, dat hij in Januari j.l. 5000

Kg. steenkolen had afgeleverd zonder bon-

nen of toewijzingen in ontvangst te hebben
genomen. Voorts had hij bij de politie aan-

gifte gedaan, dat uit zijn pakhuis 40 H.L.

kolen waren gestolen, zonder dat deze dief-

stal had plaats gehad, terwijl hij ten slotte
steenkolen had gekocht tegen ’42 per ton,
hoewel de prijs 9 Mei ’2O per ton bedroeg.
Het eerste feit ontkende verd. Hij beweerde de bonnen vooruit te hebben ontr
vangen. Voorts ontkende hij, dat de door
hem aangegeven diefstal niet zou hebben
plaats gehad, terwijl hij het derde feit toegaf.
Nadat een aantal getuigen was gehoord,
eischte de officier, mr. Th. Semeyns de
van Doesburgh, het ten laste gelegde
furies
bewezen achtende, een gevangenisstraf van
zes maanden. Dit gold het tweede feit. Voor
de beide andere feiten, zoo deelde de officier mede, zal verdachte voor den economischen rechter terecht moeten staan.

Om deze en dergelijke feiten, die delicten

betreffen, welke "zoowel voor den gewonen
als voor den economischen, rechter moeten
worden behandeld en daardoor zeer ingewikkeld zijn, in het vervolg te omzeilen, is

aangevraagd den economischen rechter ook
de bevoegdheid te verleenen deze gewone
delicten te berechten, zoodat deze ma-

tegen billijken prijs. Prima
zeer lagen prijs,
(ac. v. Oudenhovenstraat 50 afwerking. Brieven onder
No. 7857 bureau dezer
uitsluitend bij vooruitbeta- 7717
ling van 1 tot 20 woorden
65 et.; elk woord meer 3 et Voor Schrijfmachine-be TE HUUR GEVRAAGD,
Bij 3 maal plaatsing wordt noodigheden, reparatiën liefst centrum der stad,
van schrijfmachines, Vul- gemeubileerde kamer met
2 maal berekend.
penhouders, Stempels enz. gebruik van keuken.
Naamplaten, Lectuur en 2 Schoolgaande kinderen.
Brieven onder No. 7856
Schrijfartikelen naar
IN DE VISCHHAL
Besterdstraat 29, dagelijks SNELS, Heuvelstraat 14 bureau dezer
7743
verkrijgbaar alle soorten geGEVRAAGD
rookte, gestoomde en versche
NET
MEISJE.
visch. Mooie blanke zoute- f. MEESTERS, Mandenvisch. H: REMMERS-DE makerij, Enschotschestraat Drossaard Bernagiestr. 13.
Telefoon 7854. 227. Voorradig alle soorten 7855
lAGER,
manden, als waschmanden,
7832
IV2 vats manden, honden- Wat je doet ? GA NAAR
kinderstoeltjes, KAFOE, dan slaag je goed.
manden,
NAAIMACHINE TE KOOP fietsstoeltjes, rieten tuin Ook voor cocos en vitrage
GEVRAAGD vanparticulier, meubelen, enz. enz. 7774 zonder punten of-vergunning,
voor huishoudelijk gebruik.
Smidpad 5, Telefoon 8775
Brieven met prijsopgave en
7854
EN VERF
merk onder No. 7718 bureau Alle GLAS
,
soorten vensterglas
v. d. blad
aan concurreerenden prijs..
Uw oude roestige fiets
Glas in lood.
weer als nieuw met
Reparatie spoedig en billijk wordt
van onze bekende
busje
een
„ETIPAR" doet wondeDE JONGH-KENNIS,
ren 1 bij verstopping in Besterdplein 10.
6095 EMAILLE LAK, verkrijgbaar in alle kleuren, bij
riolering, aan en afvoer
C. J. PIJNENBORG,
leidingen, schoorstenen, VULPENHOUDERS
met
Markt 28, v.h. Heuvelstr. 14
enz. 'Alles wordt absoluut GOUDEN PEN,
zonder breekwerk verhol- kuli's (speciaal voortintendoor- 7852
pen. Aanbev. „ETIPAR"
schrijven, onverslijtbaar)
Lange Nieuwstraat 55,
Rijwielen en sporlrijwielen
vierkleurenpotlooden
2456 vindt U nog in groote in luxe verchroomde uitTelefoon 4794
voering, één 2e .handsch
sorteering bij
heeren-, dames- en
prima
VULPEN WERELD
OUDE GRAMOFOON- DE
kinderrijwiel.
Breng Uw
PLATEN. Wij kopen Uw Nieuwlandstraat 60a. Vul- rijwiel tijdig voor reparatie,
oude gramofoonplaten penreparatie-inrichting.
7861
Rosmolenplein 43.
tegen de HOOGSTE 7730
Van Boxtel
PRIJS.
TE KOOP
N.V. Gramofoonafdeling 487eSTAATSLOTERIJ.
groote
partij lindeneen
Tel. 6641 (toestel 7).
Nieuwe loten vanaf
platen,
Canada7671 Donderdag a.s. Uitsluitend en brandhout, nieuweplanken
deuren,
verkrijgbaar Willemsplein
kozijnen
fijne
gaas.
en
De
9, Telefoon 7856.
begint
morgen
verkooping
DUITSE LES
7810
Donderdag 10 uur.
Door nieuwe methode
J. Verhoeven, Julianapark 44
spoedig goede resultaten.
LANDKAARTEN
van
de
7859
Ook bijles \voor scholieren.
Brieven onder No. 7723 Oekraine, briefkaartmodel,
15 et per stuk. Bloed over
TE KOOP
bureau van dit blad
Europa" Het meest actueele Prima eiken- en masten
,—' boek van heden. LECTÜR A,
\
droge kachelblokken. Ook
BIEDT ZICH AAN Zomerstraat 42a, Bossche- droge masten mutserd. Desvoor alle voorkomende weg 522, Telefoon 4823 gewenscht thuisbezorgd. Te
transport- en vervoerwerk 7845
Alleenhouderbevragen
met paard en wagen,
straat 20, Telefoon 8366
2 a 3 ton laadvermogen. MEUBELEN KOOPEN is 7863
C. SMEULDERS, Kapel- een zaak van vertrouwen.
7808 Gaat daarom naar de ver- GE.VRAAGD NET DAGstraat 27u.
trouwenszaak'van de Firma MEISjE).... leeftijd beneden
H. SMITS &m, en U 18 jaar. A&Kndden 7-8 uur
Voor de betere gloeilamp J.slaagt
voor 100%>v
Hogendrieïstoaat 4, bij
LAMPENCENTRALE Capucijnenstraat
131, Tele- Oisterwijkse baan'\7B62
Wij geven drie maanden
786>
foon
8829.
schriftelijke garantie
GEVRAAGD EEN MEISJE
C. J. PIJNENBORG,
doe
het
ZAKENDOENDEN
voor
hiëte*of halve dagen.
28,
Heuvelstrl
Markt
14.
v.h.
met
een
maar
„KLEINTJE",
Aanmelden 's'ïtvQjgds na 7
Alleenverkoop van Barryloid-lakken.
dan in HET NIEUWSBLAD uur, Armhoefstr. 35: 7-860
ii

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT

Adam)

;

♦

rentelooze

Hoof d vertegen woordi ger.

(storting op postrekening No. 1539
van den penningmeester derNeder-

op „Het Nieuwsblad"
het goedkoopste en
best ingelichte blad
OVERAL 16 et. p. w.!

♦

in een

Een losbladige catalogus van de
volledige advertentie-tarieven en
contract-voorwaarden van de geheele Nederlandsche Dagbladpers;

Verkrijgbaar ad f 4.25

U!

aStv

-J C*»!».*».,*».! Zomerstr. 41
R_"V. O.
oCtlOOr, TILBURG.

Over deze nieuwe uitgave schreef een
groote adverteerder ons:
„Over het losbladig systeem met gegevens van de bij U aangesloten bladen
hebben wij niets dan lof te zeggen. Wij
hebben het onmiddellijk voor ons gebruik toegepast en laten voor alle andere
tijdschriften en bladen welke niet bij
Uw Bureau zijn aangesloten. losse bladen
door onzen drukker vervaardigen met
dezelfde indeeling als U in Uw systeem
aannam".

1

X

Laat deze
1 omzetten

Uitgav» April 1941

blijvend van waarde, ook bq verandering van tarieven.

7866

jQJft

Jg£

"I

uiterst overzichtelijk dooruniforme
rangschikking van tarieven en
andere gegevens;

enz.

Kijkdag

Cebuco's Couranten Catalogus

:

HEEFT U EEN HYPOTHEEK MET DURE RENTE?
jÊÈ »J

verkoopen

f—

\

Roosmalen
X Drs. F. Bedaux.
X
}. v, Gorp ap. TeL 5535

Ad verteeren doet

Neè\. Meubilair

van surrogaten
".—* ♦

op het gebied van: levensmiddelen, textiel- J
smeermiddelen, wasch- en bleek- ♦
producten,
♦
♦ middelen enz.
+
Bacterioiog. en Patholog. onderzoek
»
*
♦
♦
Microphotögrafie en P H bepaling.

J

EEN ORGANIST

Publieke Verkooping

♦

LET OP I
inzinkbaar, in pracht salon- Schilder- en behangwerk
kast, weinig gebruikt, voor wordt nog aangenomen,

NAAIMACHINE TE KOOP

„

_

_

|n.m.

gistraat dan de geheele zaak kan behandelen< Op dit verzoek, zoo zeide spr., is nog

,geen antwoord binnengekomen.
Zou de rechtbank zich evenwel bevoegd

achten ook de beide anderen ten laste gelegde feiten te berechten, dan wenschte spr.
den eisch tot acht maanden te verzwaren.
Uitspraak 3 Juli.

TWEEJARIG KIND VERMIST.
Sedert Zondagmiddag vier uur wordt te
Groningen vermist de twee-jarige H. Elzinga, geboren 13 Januari 1939, wonende
te Groningen, Zonnebloemstraat. Het kind
is klein voor zijn leeftijd, heeft bolle wangen en dik licht blond haar. Het ventje is
gekleed in.een blauw broekje, crème bloesje, draagt blauwe schoentjes.

kousjes noch sokjes aan.

Het heeft

MOEILIJKE ARRESTATIE IN DEN HAAG.
Gisterenmorgen zag een rechercheur van

centalen opsporingsdienst op de
Prinsegracht te 'sGravenhage den 46-jarigen van L. loopen, die moest worden aangehouden daar hij nog drie maanden gevangenisstraf heeft te.ondergaan.
Van L. zag echter den rechercheur en
rende weg, in de richting van de Boekhorststraat. "
' *'
In de drukke straten verwekte het geval
veel opschudding. De rechercheur loste ter
waarschuwing eenige schoten uit zijn pistool, doch van L. gaf het niet op en tartte
den politieman daarentegen door hem toe
te roepen: „schiet maar raak".
Bij de Lange Beestenmarkt kwam er motorpolitie aan te pas. Ook deze ging achter den vluchteling aan en in razend vlug
tempo bereikten wild en meute via de Hamerstraat de Boekhorststraat, zooals gewoonlijk op dien tijd vol menschen.
De politie werd daardoor in haar tempo
den

geemd en verloor den gezochte even uit

het
Welda vond ze hem'terug in een
ijssalon waar hij moe, en achteloos achterover leunend'een ijsco stond te eten.

De man werd aangehouden en is naar

het hoofdbureau van politie gebracht.

SLACHTOFFERS VAN DE HITTE
MAN VERDRONKEN.
Gisterenavond te ongeveer negen uur is
de 40 jarige C. van Riel, wonende te Eindhoven, die te Waalwiik bij zijn schoonouders zijn vacantie doorbracht, bij het
zwemmen in de Maas verdronken. Het liik
is eenigen tijd later opgehaald en naar het
ziekenhuis overgebracht.

TE VER IN ZEE GEGAAN EN
VERDRONKEN
Gisterenavond tegen tien uur is de 21-jarige D.8., wonende aan de Koopmans-van
Boekerenstraat te Den Haag, die zich bij
het baden op het gedeelte ten Noorden van
den strandweg te ver in zee had gewaagd,
door den stroom afgedreven en dientengevolge verdronken. Zijn lijk is later in den
avond aangespoeld en naar het ziekenlhuis
Ziudwal overgebracht.
KLAAGLIED VAN EEN KOFFER
'k Ben een koffer, niet zoo oud nog,
Slechts mijn hoeken zijn wat kaal...
Eenzaam en verlaten sta ik
in een groote holle zaal.
'k Heb geen tranen om te huilen,
niemand ziet, hoe zeer ik lijd
en toch heb ik zooveel reden,
want,... ik ben mijn label kwijt!.
Met een koffer zonder label
weet geen sterveling meer raad; kwam,
niemand weet waar hij vandaan
niemand weet waarheen hij gaat.
Maar ik weet toe 't hart mijns meesters
om mijn droef verscheiden bloedt,
want ik zit tot alle hoeken
volgepakt met linnengoed.
Overhemden en pyama's
sokken, dassen en zoo meer,
minstens honderd vijftig punten
der textièlkaart van mijn Heer.
Vast werp ik een zwarte schaduw
over zijn vacantietijd...
en hier sta ik, stil... onmachtig,
want... ik ben mijn label kwijt.

■

Waarde lezeressen, lezers,
Als u met vacantie gaat,
luistert U dan eens heel even

naar mijn weigemeenden raad.
In dit droeve kofferdrama
zit voor u een wijze les:

Doe toch voortaan IN uw koffers
altijd nog een los adres I !

Plakadressen en ook labels
soms verloren gaan,
maar... met een adres van binnen

kunnen

komt Uw reisgoed altijd aan !

BERNARD WESSELS

P.S.

Haast vergat ik. bij dit alles
nog een heel belangrijk iets:
Naast die zwaar beproefde koffer
Staat nu ook een mooie fiets.
Ook de fiets zou daar niet langer
zoo verlaten hoeven staan,
als men een extra adresje
in de fietstasch had gedaan.
iß* W

Het meten van den
Sterretijd.
GEÏSOLEERDE KLOKKEN IN

ONDERAARDSCHE OBSERVATORIA
„Geheimen”van de Zweedsche sterrenwacht te Saltsöbaden.
Door Dr. E. Kossina.

In de Zweedsche sterrewacht van
Saltsjöbaden bevindt zich een van
de Noordelijkste station voor het
meten van den zoogenaamden
sterretijd.

Twintig kilometer van Stockholm ligt
aan een idyllisch meer de sterrewacht van
Saltsjöbaden. Niet ver van het gebouw
bevinden zich in een van betonnen muren
voorzienen kelder, waartoe een trap van 73
treden toegang verleent, zeven hermetisch
gesloten cellen, die sedert drie jaar door
geen menschelijken voet meer betreden zijn.
In deze cellen hangen de kostbare precisie-instrumenten, welke in gebruik zijn voor
de internationale tijdbepaling, zooals deze
door de Tijdcentrale van de Internationale
Vereeniging voor Aardmetingen te Potsdam
uniform is. georganiseerd. Het zijn zeven
slingers, welker bewegingen door een gecompliceerde apparatuur naar de sterrewacht worden overgebracht. Zij meten
echter niet den zonnetijd, die ons burgerbestaan bepaalt, doch den sterretijd, waarvan de uren van den dag van dien van den
zonnetijd verschillen.
Wat is sterretijd?
Onder sterretijd verstaat de astronoom
de tijdrekening, die haar dag begint met
het tijdstip, waarop het punt Ram of lentepunt in het Zuiden staat, d.w.z. door den
meridiaan van de plaats van waarneming
gaat. Bij deze culminatie (van het latijntop) bereikt dus
■sch'e woord: culmen
hoogte boven
grootste
zijn
lentepunt
het
den horizon. Deze sterredag is korter dan
de zonnedag, want tusschen twee opeenvolgende culminaties van het punt Ram
ligt een kortere tijdsruimte dan tusschen
twee opeenvolgende culminaties van de
zon, daar de zon, behalve de dagelijksche
(schijnbare) beweging van den hemel,
waaraan zij deelneemt, dagelijks nog een
beweging van bijna een graad Oostwaarts

peratuur (12 graden C.) De aanwezigheid
van een mensch zou de temperatuur al een
halven graad doen stijgen en den slinger
doen afwijken.
Enkele jaren geleden constateerden de
astronomen van de sterrewacht te Saltjöbaden bij hun metingen, dat de beweging
van de zeven slingers haast onmerkbaar
vertraagde en later weer sneller werd.
Aanvankelijk schreef men deze onregelmatigheid aan plaatselijke oorzaken, temperatuurschommelingen, enz. toe, doch later bleken de' kwartsslingers van het Natuurkundig Instituut te Berlijn, die tot de
meest volmaakte meetinstrumenen van dezen tijd behooren, dezelfde afwijking te
vertoonen. Op grond van een nauwgezet
onderzoek kwam men tot de conclusie, dat
de oorzaak van de onregelmatigheid in de
slingering gelegen is in het feit, dat de
aarde zich onregelmatig om haar as wentelt. Deze onregelmatigheid in den omwentelingstijd der aarde is op zes honderdste
seconde berekend. Aan deze minutieuze
afwijkingen kan men reeds nagaan, hoe

buitengewoon gecompliceerd de sterretijdrekening is.

Stadsnieuws
DE VERDUISTERING

Het is noodzakelijk om streng de hand

te houden aan de verduistering. Er mag des

avonds en des nachts geen lichtschijnsel uit
de huizen naar buiten doordringen.
De zon gaat onder hedenavond 22.07 en
komt morgen op 5.18
Maan op 26 Juni:
Maan op 7.15, onder 22.52.

—

Maria P. A. Garsten

Adrianus M. G., z.

v. Cörnelis N. Kruijssen en Elisabeth M. P.
Mols Chrétien M., z. v. Henricus C. F. de
Maria E.
Swart en Maria J. P. H. Klerks
F. H. d. van Johannes J. Sulsters en Engeline C. M. Dalleu
Ferdinandus J. J., z. v.

—

—

— Louisa N. M.
Bouckaert
Johannes F.Josephus
Luijten —
J. M., z. v. Josephus A.
M. Mulders
Johanna C. M. van
Mansfeld — Engelina E. M., d. v. Cörnelis
J.
Johanna M. P. Leijten —
Petrus, z. v. Hubert Pruijmboom en ArnolGloudemans —
C, d. v. JohanFricolasina
J. Vrienten
Hypomans — Martin P. M., zoon
W.
Veneken
Strijkers
en Maria
lite S. J.
J.
Joanna P. C. d. v. Hubertus G.
— Johanna
C,
M. L. Leduc — Maria
v. Franciscus j. A. Versteden
Petrönella
en

en

Bastiaansen en

dina
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Maria

M. Stokkervan

en

Brands
A.
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en
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en

G. Maas.
Overleden: Alphonsus J. Pigmans, echtg.
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Maria
van Adriaan H. van Gestel, 34 jr
H. v. d. Ven, echtg. v. Adriaan de Laat, 79
Anjr. Lea H. C. M. Segers, 10 mnd.
na C. van Gerwen, echtg. van Augustinus v.
d. Rijt 79 jr — Jacobus Reijntjens, weduwn.
Thomas F.
v. Petrönella Gijsbrechts 71 j.
Hoedjes, echtg. van Cornelia A. M. Janssens
37 jr. —HugoL. M. Pulskens, 11 mnd
Ludovicus M.
Laurens C. v. d. Berg, 8 jr
Henricus J. C. Brouvan Son, 4 weken
wers 16 jr.

—

—'

—

—

—

Huwelijken: D. j. Rijnen, 24 jr en Maria
A. E. van de Gevel 28 jr Stephanus J. H.
Breukel 30 jr. en Oda M. E. Moller 25 jr
Johannes C. Bastiaanse, 24 jr en Anna A. M.
de Fluiter, 21 jr Josephus B. M. M. Westerburgen, 26 jr. en Johanna W. Janssen,
Wilhelmus J. B. M. Westerburgen,
24 jr
Hendrijr.
28 en Anna Sonnemans 25 jr
Hennesen
en
Adriana
jr.
24
J.
Jansen,
kus J.

—

—

—

—

—

21 jr.

MUZIKALE WANDELING HARMONIE

BAKSCHE VEN
Water 27 graden.
Lucht 28 graden.

—

—

—
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praat.
Het is een triest geval, te triester, wijl
het boek zoon ruimen lezerskring blijkt te
hebben gevonden.
(„D. v. N.B. en Z")

venstraat, eigenaar en bestuurder van de
boot, die het gezelschap op het boottochtje
had meegenomen, kon niet meer gered worden. Ook een vijfjarig jongetje A. R. wonende in 4e Hooge Brugstraat te WijkMaastricht, bleek verdronken te zijn. Het
lijkje van het knaapje werd na een half uur
uit de Maas opgehaald. Dat van D. drie
kwartier daarna. De politie die het reddingswerk leidde, heeft het stoffelijk overschot der slachtoffers per braniard naar 't
lijkenhuispe van Cavaiënberg laten over-

Uil Tijdschriften
LUCHTGEVAAR
Het Juni-nummer, dat op zijn omslag een
ontzettende explosie afbeeldt, heeft de
goede gedachte gehad, eens 'n praatje te
maken met een tramdirectie over haar ervaringen van de exploitatie van het net tijdens de verduistering. Medicus schrijft
over brandwonden en hoe ze te heelen, terwijl voorts een uiterst lezenswaardig opstel over scherven en scherfweren met
boeiende illustraties volgt. Een uitvoerig
opstel verhaalt over de luchtbescherming
te Groningen en verder zijn er de knutselrubriek en het domein der vrouw om het
geheel te besluiten.

Gemengd Nieuws

—

—

WOENSDAG 25

WILLEM II
De Harmonie „Willem II" bracht gisterenavond omstreeks 8 uur een 'serenade
aan haar werkend lid den heer H. Reijnen,
die dien dag in
EXTRA RANTSOENEN VOOR ZWAAR wonende Koningshoeven,
was
met mej. v. d.
getreden
huwelijk
het
EN ZEER ZWAAR WERK.
Gevel.
Na deze serenade maakte de harmonie
De regeling inzake extra rantsoenen voor
zwaar en zeer zwaar werk is gewijzigd. een muzikale rondwandeling door de wijk.
De normen zijn nauwer genomen, de bepa- Onderweg werd o.a. even halt gehouden
lingen zijn strenger. Een publicatie omtrent voor de woning van den Burgemeester mr.
de uitreiking te Tilburg volgt binnen enJ. v. d. Mortel en bij den tuin van het ziedagen.
kenhuis.
kele
uitvoert.
Via de
P. Coenstraat en OisterwijkWel willen wij er reeds nu gegadigden
"Nu is de „ware zonnedag", d.i. de tijd op wijzen, dat men zijn extra rantsoenen sehe baanJ.trokken de muzikanten toen
die er verloopt tusschen twee meridiaanweer naar de Koningshoeven terug.
thans moet halen aan het distributiekandoorgangen van de zon, niet in eiken tijd toor van de gemeente, waar men zijn werk
BRAND TE BAARN.
Uiteraard was de publieke belangstelling
van het jaar even lang. Het zou onpraceen en ander groot.
voor
verricht.
Gistermiddag brak een felle brand uit in
tisch zijn, hiermede steeds rekening te
Men kan dus niet meer terecht in de
stalgebouw met woonhuis van den
een
daarom
heeft
men
den
moeten houden en
plaats waar men woont, wanneer men in
PRIESTERFEEST VAN
HET
GOUDEN
veehouder
Schouten aan de Eemstraat te
d.i.
ingevoerd,
zonnedag"
„middelbaren
een andere gemeente werkzaam is.
PASTOOR
A.JANSSENS.
zonnedagen
Baarn.
alle
ware
gemiddelde
van
het
Het vuur greep zeer snel om zich heen,
in een jaar.
Rectificatie.
zoodat in een oogenblik het perceel in
MISSIE BOEKEN ACTIE.
Ter verbetering van hetgeen wij gisteren lichter laaie stond.
De middelbare zonnedag.
over het gouden priesterfeest van
meldden
De stal, op welks bovenverdieping hooi
Onze Missie-Boeken-Acfie is wel niet
uit New Orleans en stroo was opgeslagen, zoomede het
Evenals de sterredag is de middelbare nieuw,
Alph.
pastoor
Janssens
aan
maar
we
willen
haar
toch
even
zonnedag verdeeld in 24 uren, elk uur in
voorstellen, daar ze voor velen nog een (Ver. Staten) deelen wij thans mede, dat aangebouwde woonhuis, brandden geheel
60 minuten, elke minuut in 60 seconden. U
Zondagmorgen NIET om 9 uur, uit. Het aanwezige, vee kon met moeite
onbekende zijn zal. Het is een de jubilarisHALF
De rotatie van de aarde en de jaarlijksche tamelijk
9 een H. Mis van dankwelke doch om
worden gered. Een personenauto werd een
Missie-Actie
de naam zegt het
beweging van de aarde om de zon verin de parochiekerk prooi der vlammen.
opdragen
zal
baarheid
seminaries,
tot
bibliozich
doel
stelt
arme
loopen in denzelfden zin, hebben dezelfde theken en andere instellingen in dte missieKoningshoeven.
Het vuur sloeg vervolgens over naar een
richting. Dientengevolge ziet men van de landen van studieboeken en lectuur te
hooiberg,
doch dank zij het krachtdadig in„ROMANTISCHE LIEFDE”
aarde uit de zon zich in den loop van het
van
afzonderlijke
missionade brandweer kon deze voorgrijpen
voorzien. Ook de
jaar tusschen de sterren verplaatsen in een rissen
en
mogenoodig
wil
voor
raad
hooi
behouden
vroolijke
blijven.
zij
zoover
Voor liefhebbers van een echte
richting, tegengesteld aan die van de
de
is
vooruit
dus
een
zeer
De
brand
ontstaan door
helpen.
nogmaals
vermoedelijk
bijeen
vestigen
wij
Alles
lijk
tooneelavond
dagelijksche beweging van
schijnbare
een
vonk
uit
een
van een
missie-actie,
gasgenerator
welke
van
daadwerkelijke
op
mooie
aandacht
de
tooneelavond
Donder"den hemelbol. Als gevolg hiervan zal, we niet mogen laten wegteren en omkovrachtauto, welke voor het stalgebouw
Heden
Stadsschouwburg.
a.s.
in
den
dag
wanneer de zon op eenig tijdstip op eeni- men
stond.
onder den druk der huidige omstanavond van half acht tot half negen voorge plaats op aarde in het Zuiden staat en digheden;
de
te
De eigenaar van het perceel is verzekerd.
mièsies
hebben
het
hard
verkoop.
volledige
omde aarde na dat tijdstip een
noodig.
wenteling om haar as heeft volbracht, de
alle contact met de missie verbroken CURSUS IN HET CONSERVEEREN VAN
zon voor die plaats nog niet weer in het is,Nu
kan
er natuurlijk van verzending der
TWEE MENSCHEN VERDRONKEN BIJ
GROENTEN EN FRUIT
Zuiden staan, maar moet de aarde nog over boeken geen
maar
de
zijn,
het
is
nu
sprake
OMSLAAN VAN OVERBELASTE
een kleinen hoek verder draaien, vóór de tijd om zooveel mogelijk materiaal te verMaandag j.l. had de opening plaats van
ROEIBOOT.
zon culmineert. Dit beteekent, dat de zonden cursus in het conserveeren van groenzamelen, om straks na het herstel der vernedag, ook middelbare zonnedag, iets lande
en
fruit
het
voor
parochiehuis
ten
in
Dinsdagavond omstreeks half tien is op
aan alle aanvragen vlot en volger is dan de sterredag. Het verschil zal in bindingen
vrouwen van dé leden van de parochieele de Maas onder de gemeente Maastricht
ledig
te
Het
is
nu
de
kunnen
voldoen.
ook
een jaar van 365.2422 middelbare zonnesectie Hoefstraat van de R. K. Werklieeen roeiboot, waarin twaalf personen wajuiste tijd, om collecties te vormen van bedagen juist één dag moeten zijn, daar de paalde boeken, om in de toekomst een klein denvereeniging.
ren gezeten, n.l. acht kinderen en vier volzon in een jaar een volledigen omgang bibliotheekje te kunnen aanbieden aan de Verschillende vrouwen hadden aan den opwassenen, en die daardoor overbelast was,
over den hemelbol tusschen de sterren volroep van het bestuur gevolg gegeven. In omgeslagen. Allen geraakten te water. Van
noodig
die
dit
het
meest
missieoversten,
brengt. Hieruit volgt, dat de middelbare hebben. Daarom is het parool der Boeken- zijn openingswoord sprak'de voorzitter, de vele kanten snelde men te hulp. Schippers
zonnedag ca 4 minuten langer is dan de Actie: Met alle kracht vooruit.
heer J. Hofhuis, over het practische nut in bootjes, een Duitsch militair en verschilsterredag. Zonnetijd kan worden omgerevan
dezen cursus, waarbij hij wenschte dat lende burgers pakten het reddingswerk tervragen
wij uw aller medeDaarom ook
kend in sterretijd door vermenigvuldiging werking.
vrouwen
er groot nut van moge trekde
zouden
verstond krachtig aan, en hieraan was het te
Wij
alle lezers willen
met een factor 366.2422 : 365.2422.
Na
een speciaal woord van welkom danken dat in korten tijd tien personen uit
zoeken, hun boekenvoorraad eens na te ken.
aan Mej. Reij'ers, Leerares in den Kook- en
konden worden opgehaald.
Plaatselijke middelbare zonnetijd. zien en ons dan te zenden wat zij voor dit Voedingsleer aan de huishoudschool van het water
De 32-jarige G. H. D. wonende in de Hasympathieke doel willen afstaan. Ook u
Indien op eenige plaats op aarde op persoonlijk zouden we dat willen vragen. de Eerw. Zusters Ursulinen, begon deze
Ook u hebt nog wel boeken, die u nooit met de inleiding tot den Cursus met de
eenig tijdstip de middelbare zon in het Zuiden staat en het dus 12 uur middelbare meer gebruikt, die alleen met de groote vraag, „waarvoor conserveeren wij onze
zonnetijd is op die plaats, zal voor een schoonmaak u nog eens in handen komen. groenten?" Inmaken aldus spreekster, is
het geschikt maken van de groenten en
plaats met een oosterlengte,' die 15 gr. Eigenlijk hebt u er niets aan en toch befruit om ze langer te bewaren. De levende
grooter is, de zon reeds een uur geleden waart u ze om bepaalde motieven, misgeculmineerd hebben. Op die laatste plaats schien „om er nog eens iemand blij mee wezentjes die wij bacterieën noemen, veris het dan dus 1 uur middelbare zonnetijd. te maken" Hier is dan de gelegenheid! In oorzaken groote schade aan onzen inmaak
elk geval, kijk uw boeken eens na, haal ze indien wij deze in warmte, vocht, lucht en
Elke plaats op aarde heeft zijn eigen plaatevenals
zonnetijd,
elke eens uit hun al dan niet stoffig schuilhoekje voedsel onbelemmert laten geworden, zaak
selijken middelbaren
is het dan ook hen een of meer van deze
plaats zijn eigen plaatselijken sterretijd te voorschijn en stuur ons dan wat u mislevensbehoeften .te ontnemen. Duidelijk
heeft; een lengteverschil van 15 gr. komt sen wilt.
37. Koning Amenotep was woedend en
Alles is welkom, boeken op theologisch, zette spreekster een en ander uiteen, terook hier overeen met een tijdsverschil van
ging
als een bezetene te keer. Van de vermeegeaanwezigen
de
trouw
in
hun
wijl
sociologisch, apologetisch e.a. gebied
één uur. De plaatselijke middelbare zonneechter maakte een officier gebruik
warring
schrift
aanteekeningen
onbruikbaar.
bracht
maakten.
jaar
gangen van tijdschriften,
tijd is echter in de practijk
ook romans,
om
de
zeldzame
edelsteen te stelen. Hij
Als extra toegift behandelde de leerares
Daarom heeft men het aardoppervlak in 24
jeugdboeken etc.
ermee
in
de bergen en verborg
vluchtte
nog het inleggen van eieren, terwijl zij toezones verdeeld, waarvan de grenzen een
Alle zendingen worden dankbaar ingeeen
spleet.
sieraad
in
het
konijn
maal
het
wecken van
lengteverschil van 15 graden hebben. De wacht en aanvaard door De Missie Boeken zei een andere
te behandelen. Dat dit door de dames ten
officieele tijd in elke zone is dan de plaatActie, Groot-Seminarie, Haaren (N.8.)
zeerste gewaardeerd werd laat zich goed
selijke tijd van het midden dier zone. Ook
in
de
niet
nog
begrijpen.
kan
regeling
practijk
deze
voldoen. Immers dient men bij de vaststelBURGERLIJKE STAND
ling der zonegrenzen min of meer rekening
van il t.m. 24 Juni
te houden met de landsgrenzen. Vandaar
Geboren: Gustaaf A. M., z. v. Joannes P.
de tot voor den oorlog geldende indeeling
Donders
en Maria L. Panhuijsen Maria'
J.
tijd
(alle
WestWest-Europeeschen
in
C,
A.
d.
v.
Marinus Ch. Versluis en ElisaEuropeesche landen behalve Nederland),
beth
Hollander
Johanna C. M. en Maria
d.i. de middelbare zonnetijd van Greenwich, F. J., dochters van Arnoldus
C. Smulders en
EEN TRIEST GEVAL.
1
uur
Middcl-Europeeschen
en
tijd, die
den
Koevoets
Maria
d.
v.
A.,
C.
Joanna
2
uur
met
Oost-Europeeschen
tijd, die
den
In de étalages van vele boekwinkels ziet
van Etten en Maria Verharen
den West-Européeschen tijd verschilt, enz. Christianus P.M.,
men
een boek liggen van Johan Brouwer,
Cornelia
d. v. August Koevoets en Over Philips
Willem, den zoon van Willem
Johanna van Herpen Córnelius A. M., z. van Oranje, die
gelsoleerdeinstrumenten.
Zorgvuldig
in 1568 aan de Leuvensche
v. Johannes C. M. Spijkers en Maria A. de
werd
opgelicht en als gijzelaar
De sterretijdklok en de zonnetijdklok Hommel Maria E., d. v. Adrianus P.H. v. Universiteit
gebracht. De schrijver
naar
werd
Spanje
'°open dus niet gelijk. Op 22 December beAsten en Maria L. v. Eeckhoven Petrönella
haagt h<ft verschil tusschen beide uurwer- C, d.v. Adr. P. Dekker en Maria J.C.E. de beweert in het bezit gekomen te zijn van
ken 6 uur, op 22 Juni zelfs 18 uur. Voor Bresser —Johanna A. 8., d. v. Antonius A. een document, dat de vergeten gedenkschriften zou bevatten van een hooggeastronomische berekeningen is de nauw- Bastings en Johanna W. M. Th. Zwekars
keurige sterretijd van het grootste belang. Irene H. A. Th. d. v. August C. M. Grielen plaatsten edelman, die jarenlang tot de
Daarom zijn de sterretijdslingers van de en Martina H. A. Verbiesen
Arnoldus H. vertrouwden van Philips II heeft behoord.
zorgvuldig
Zweedsche sterrewacht dan ook
M. z. v. Andreas P. van Baest en Helena Dr. Japikse heeft in een wetenschappelijk
In
van
buiten
Armemarie J. H., d. v. Henricus tijdschrift bewezen, dat het geheel als een
tegen invloeden
Muskens
beschermd..
mystificatie moet worden beschouwd. Hij
onder
cellen
verkeeren
van
Nunen
Hehun betonnen
en Anna Oh. Kramps
J.
lena C. C. ,d. v. Franciscus H. M. Segers en betreurt het ernstig, dat iemand, „die in
luchtdruk en gelijkmatige tem-
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staat [s goed wetenschappelijk werk te leveren, zich er toe verlaagt* maakwerk van
een slag als dat over Philips Willem en dus
onder het mom van historie in de wereld
te brengen."
Pater dr. Tesser S.J. onderschrijft dit
oordeel in „Studiën" volkomen en bovendien bewijst hij, dat het boek niet alleen een
verraad aan de historie is, maar nog veel
meer aan de Kerk: „Het boek bevat antipapistische grofheden, waarop van Lennep
en mevrouw Bosboom naijverig konden
worden; het ademt bovendien het scepticisme en agnosticisme van een ontredderden
geest." Pater Tesser beschuldigt den schrijver van kwaadaardige fantasie en meent,
dat hij met dit boek den hoogsten prijs betaald heeft, dien een Katholiek en een man
van wetenschap te verspelen heeft.
In het Critisch Bulletin heeft prof. Romein
als vriend van dr. Brouwer, de verdediging
van dit „literair procédé" beproefd. Dr.
Brouwer vermeldt zijn doctorstitel op het
boek niet en daaruit had men maar moeten
afleiden, dat hij als romanschrijver optrad.
Pater Tesser vindt dit sofisterij. Brouwer
stond als erudit, niet als romanschrijver bekend. En daarmee zijn natuurlijk ook de
anti-papistische grofheden niet goed ge-
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brengen.

Het ongeluk had een enorme publieke
belangstelling getrokken. De roeiboot is
door de politie in beslag genomen. Vast
staat, dat de boot op onverantwoordelijke
wijze met twaalf inzittenden overbelast was,
doch daarnaast vermoedt men ook ernstig
dat de boot lek was, hetgeen het gevaar
nog vergrootte.

STRIJD TEGEN RUPSEN.
Nu het warm wordt, dreigt er wederom
een rupsenplaag. 't Is echter te hopen, dat
deze niet de afmetingen zal aannemen van
vorige jaren.
Den geheelen winter zijn de nesten van
de rupsen geknipt, vooral echter die van
den bastaardsatijnvliiider, waarvan het
nest duidelijk zichtbaar is. Moeilijker is
het, de nesten van de ringelrupsen uit de
boomen te verwijderen, daar deze om de
takjes zitten en" veel kleiner zijn. Daarom
kon het niet uitblijven, dat die nesten in de

boomen bleven zitten. Bovendien was in
particuliere tuinen weinig aan rupsenbestrijding gedaan, zoodat de rupsen zich
meer en meer konden verspreiden.
Vroeger kon men nog met Derris-poe-;
der spuiten, dat een Indisch product is.j
Thans is dit slechts in beperkte matte tej
verkrijgen, zoodat dit bestrijdingsmiddel
niet 'in vollen omvang kan worden aange-'
wend.
Door het warme weer zijn de ringelrup-.
sen nu uit de eitjes gekomen, terwijl zij
snel groot worden. In hoeverre deze plaag
in omvang zal toenemen, zal men nog
moeten afwachten.

s

Telegrammen
AMERIKAANSCH OORLOGSMATERIAAL
NAAR DE ROODE ZEE.
Washington 25 Juni (D.N.8.)

Voor de handelscommissie van den Senaat hebben Amerikaansche reeders verklaard, dat deelen van hun vloten oorlogs-

materiaal naar de Roode Zee en naar Rangoon verschepen voor de Engelschen, voor
de Gaullistische troepen en voor andere tegenstanders van de Asmogendheden. De
vertegenwoordiger van de Ameican Hawaiian Line, Morrison, verklaarde, dat een
goot aantal der 39 schepen van de onderneming oorlogsmateriaal voor havens aan
de Roode Zee aan boord hadden. De ambtenaar van de Waterman Steamship Line
Herbulis zeide, dat vier schepen van de
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38. De officier dacht natuurlijk, dat de
steen hier veilig was, maar hij had geen

rekening gehouden "met de gieten, die daar
bij duizenden rondfladderden. In dezelfde
spleet, waar de dief de edelsteen verstopte, hadden 2 vogels hun nest.

maatscnappij met oorlogsmateriaal ac naven s van de Roode Zee en een schip Rangoon aanliepen. De vertegenwoordiger van
de Luckenbaeh Line, Caldwell, gaf toe, dat
drie schepen vaa de maatschappij havens
aan de Roode Zee aandeden en dat drie andere schepen binnenkort in denzelfden
dienst gesteld zouden worden.

VERTREKUREN VAN
TREINEN EN AUTOBUSSEN
TREINEN.
VAN TILBURG:

Naar 's BOSCH:
7.32* 10.32 13 32* 16.32 19 32 23 27
Naar BREDA:
5 51* 8.51 9.25 10 44 11 51 12.24
1351* 16.25 17 51 20 25 21..6 22.09
Naar EINDHOVEN:
907 15 07 17 14 19.07

van rechtsvervolging, o.m. op
van de schietvoorschriften voor politieambtenaren. De Off. v. Just. had een
maand hechtenis geëischt en was in hooger
veraacnte

grond

beroep gekomen ,waarna de procureur-generaal vier maanden gevangenisstraf eischte. Het Hof heeft het aan den verdachte ten
laste gelegde (dood door schuld) niet bewezen geacht en hem vrijgesproken.
Het Hof vond geen aanleiding te twijfelen aan de verklaringen van den verdachte,
dat hij op de bcenen van den arrestant gemikt had. Niet bewezen achtte het Hof dat
de kogel, die den arrestant doodelijk trof
van den politieman afkomstig is geweest.
Zelfs al zou dit wel vast staan, dan nog
zou geen veröbrdeeling kunnen volgen omdat de agent den plicht had, den arrestant
onder alle omstandigheden ziin bevelen te
doen opvolgen.

Wetenschap

AUTOBUSSEN
VAN

TILBURG

Naar BAARLE-NASSAU:
S4o* 11 00 14 00 16 25* 18
Naar BREDA:

7 3f,*

1>J.30

40

9.30 1130 13 30* 15.30 17.30

Naar BREDA de Pree)
7'lo ieder heel uur tot des avonds 10 uur
Naar OISTERWIJK en DEN BOSCH:
840* «5Üf 1140 14,40 1740 20.25f
Naar ENSCHÓT-BERKEL, UDENHOUT en
DEN BOSCH:
10 40 13 40 IÖ4O 19 40
Naar OIRSCHOT en EINDHOVEN:

6 15*

Voorts zijn nog voorwerpen gevonden,
die er op wijzen dat de nederzetting van

OUDE PRO SAKSISCHE BEGRAAF18.40*

Ü3U

12 30 14 20 16 30

18.20*

25f

Naar GOIRLE:
7 0* 9,40

10 35- 12 10 14
16.15 17 (5 18 15 19.45

15 15.15

AANKOMST VAN
TREINEN EN AUTOBUSSEN
TREINEN.
Uit de richting DP2N BOSCH:
5 47* 8 47 114/ 13.47 17.47

PLAATS GEVONDEN.
Den laatsten tijd zijn in.de buurt van het
Wolfersveen onder de gemeente Zelhem
scherven gevonden.
Reeds dicht onder het aardoppervlak
vond men scherven en urnen, welke niet meer
ongeschonden konden worden opgegra
ven. Eenigszins dieper kwamen ongeschonden urnen voor 'den dag en na onderzoek
is gebleken dat het hier een begraafplaats
betreft uit het Pro Saksische tijdperk, uit
ongeveer 500 jaar voor Chr. De wijze
waarop de urnen in den grond waren geplaatst wijst er op, dat ook in dien tijd
verschillende dooden werden begraven
zonder voldoende urn beschutting. De plek
van de

TE TILBURG

22.41

Uit de richting BREDA:
MU3
1027 13 29.15.03
16 29 17 9 1903 19.29 2103 21.24

7 2-*

nederzettingen hebben bevonden.
Deze vondsten zijn dezer dagen vermeerderd met die van waardevolle kruiken
in gaven toestand en van 15 putten, die
als fundament houten raderen bezaten.

10 09

23 25
Uit de richting EINDHOVEN:
9 20 12...0 16 20 20 20

begraving

wordt in het algemeen

aangeduid door ronde greppels. Het merkwaardige geval deed zich hier echter voor
dat ook vierkante greppels de afbakening
vormden. Dit is een zeldzaam geval. Deze
vorm van bijzettting is ook verscheidene
malen in Wesfalen waargenomen.
Er zijn twee typen van urnen aangetroffen, n.l. gladwandige grijze, met rechtopstaanden hals en cylindervormige, met ruw
bruin oppervlak en vingerafdrukken op den
rand.

AUTOBUSSEN.

Warmte geeft soms
zure melk

TETILBURG

Uit de richting BAARLE-NASSAU:
8 10* 11 35 13 25 15 50* 18.40

Uit de richting BREDA:
7,2b* 925 1125 13.25* 15.25 17.25
19 25
Uit de richting BREDA 6.55 verder
ieder heel uur tot 's avonds 11.55
(Den Bosch):
Uit de richting
825 845 11 25 14 25 17.25 20 25
Uit de richting ENSCHO'I-BERKEL, UDENHOUT, DEN BOSCH:
10,30 13 30 16.30 19 o
0
Uit de richting OIRSCHOT, EINDHOVEN:
6 15* 8 00* 9.00* 9 10 (uit Oirschot)

üIsTERWIJK

.

11,15 14,15 16.30 1/.30 19.40
Uit de richting WAALWIJK, DEN BOSCH:
8 30* 1115 14 0 15 45 18.00 20 10*

2<>sof

Uil de richting DONGEN:
8.20* 10.30f H.30 14.10 1610.

19.20

Uit de richting GOIRLE:

8 25* 10.25 1125 13.20 15.00 16.00
17.00 18.00 19 00 20 35
Alleen op Zon- en Feestdagen.
*) Niet op Zon- en Feestdagen.

f

Rechtszaken
LANDESGERICHT

Vuurwapen achtergehouden
Het Landesgericht behandelde eenige
kleinere zaken. De broeders N. C. van B. en
J. A. van B. uit Pijnacker hadden een geweer achtergehouden, toen vuurwapenen

moesten worden ingeleverd. N. van B. nad
drie jachtgeweren en leverde er twee in.
Het derde gaf hij zijn broer in bewaring om

dat hij voor de derde geen vergunnnig had.

Hij durfde het daarom niet in te leveren. Op
dit misdrijf staat feitelijk
tuchthuisstrar.
Omdat he thier een licht geval was en er
slechts van een jachtgeweer sprake was,
kwamen de broeders er af, resp. met 3 en 2

maanden gevangenisstraf.

DE DOODGESCHOTEN ARRESTANT
Verdachte vrijgesproken
Het Haagsche gerechtshof heeft heden

(

Yoghurt.

Zoo kan men eveneens yoghurt, een bijproduct, dat men bij den melkboer krijgen
kan, met wat suiker, beschuiten en versche vruchten, jam of vruchtenmoes geven.

uitspraak gedaan in de zaak tegen den 47-jarigen agent van politie L. B. te Rotterdam
wien ten laste was gelegd, dat hij op 12
Mei 1940 te Rotterdam hoogst ondoordacht
roekeloos, lichtvaardig en onvoorzichtig
één of meer schoten heeft gelost uit een
geladen pistool in de richting van den arrestant F. J. Farinaux, ten gevolge waarvan deze spoedig is overleden.
De rechtbank te Rotterdam ontsloeg den

NAGERECHTEN VAN ZURE MELK
PRODUCTEN ZIJN SMAKELIJK EN

HET KORT VERHAAL

Kwark.

Ook van de kwark kan men heerlijke en
gerechten bereiden. De kwark
heeft eeit zwak zuren smaak (de zelfbereide kwark is nauwelijks zuur te noemen)
en is bij vele melkinrichtingen te verkrijgen. Het is gestremde melk, dus eigenlijk
een soort kaas, die nog niet gerijpt is en
nog niet veel smaak heeft. Voor vier personen heeft men '/2 kg (twee bekers)
kwark noodig, welke met vijf lepels jam
met vruchtemnoes van y 2 kr* vruchten of
met 2-' A dl. bessensap en basterdsuiker tot
een schunnige massa geklopt kan worden.
Het is voordeelig zelf kwark te maken,
wanneer het melkrantsoen het ten minste
toelaat, y2 kg kwark kan men bereiden uit
een liter melk en y 2 liter karnemelk, door
de melk te koken wat af te koelen, de karnemelk toe te voegen en het mengsel lauw
te houden (b.v. in een teiltje met warm
water) Wanneer de melk flink gestremd
is (in een uur) kan men de massa in een
vochtigen doek die op een vergiet gelegd is,
gieten en op dezelfde wijze als hangop behandelen.

SPORT

stammen in oeroude tijden zich nog verder
heeft uitgestrekt.

Naar DONGEN:

3"*

—

8.15* 915 11 30 14.30 16.45

17 45 19 45 tot Oirschot)
Naar WAALWIJK en DEN BOSCH:
7 Ou* 930 12-30 W.45 16.25
19 20f
ö
19

OUDHEIDKUNDIGE VONDSTEN.
Tusschen Uitgeest en Akersloot zijn dit
voorjaar tijdens graafwerk voor het aanleggen van een nieuwen weg oudheidkundige vondsten gedaan, die het vermoeden
vooral onder
wettigen, dat zich daar
het gehucht Dorregeest — Kaninefatische

vorm alle bestanddeelen van karnemelksche
pap.

Voetbal
N. V. B.
ZOMERAVOND COMPETITIE.
Zooals wij de vorige week hebben gemeld

begint deze week de zomeravond competitie voor- elftallen der vereenigingen aangesloten bij den N. V. B.
Het programma voor deze week is als
volgt:
Donderdagavond Afdeeling I: Tulp—He-

kos, Longa—Roodblauw.
Vrijdagavond Afdeeling II KSV—St. Joseph, Ons Vios B—Longa 8., Tulp B
Willibrord B.

—

SERIE N.K.M.
HASSELTSCHE BOYS-PARKZICHT 5-2
Aangezien Parkzicht door bijzondere om.
standigheden slechts de beschikking had
over een negental spelers, zag het er reeds
aanstonds niet rooskleurig voor haar uit.
Ondanks het groote verschil in kracht en
ondanks de vier doelpunten, welke Hasseltsche Boys reeds voor de rust scoorde, dient
echter aangemerkt, dat Parkzicht evenzeer
haar kansen, en soms wel heel fraaie, heeft
gehad, welke op èèn uitzondering na allen
onbenut bleven Het geluk diende haar nier
bij al bitter weinig.
In de tweede helft. werd, ondanks het
vrijwel hopelooze van de strijd dapper volgehouden en het feit, dat beide teams elk
nog een doelpunt scoorden wijst op de meer
gelijke krachtsverhouding.
Het einde
bracht Hasseltsche boys met 5—2 in de
tweede ronde.
De wedstrijden worden 26 Juni a.s. voort
gezet met dè ontmoeting Jong Neerland—

Old Dutch.

Als men verliefd is
Door Bert Bonte.
De Van Dalens zouden Zondag een uitstapje maken, maar toen de Zondag gekomen was, regende het dat het goot. Het
was weer om maar met .een boek in een
hoek te gaan zitten en vooral niet naar
buiten te kijken, tenzij men een onverwoestbaar goed humeur had!
Frans van Dalen was verdiept in een tijdschrift en zijn vrouw was nog niet verdiept
in lectuur. Die verzorgde haar kamerplanten, die mochten op het balcon genieten van

den Zondagsregen, die den menschen hun

plannen onmogelijk maakte.
Plotseling echter liet Frans zijn tijdschrift
vallen, deed geen moeite het weer op te
rapen. Het was zoo wonderlijk stil om hem

heen...

„Wat ben je aan het doen, Lies?" riep hij.
„Niets bijzonders!" antwoordde zij. „Ik
ben ons oude foto-album aan het bekijken."
„Waarom doe je dat juist nu?"
„Omdat de regendruppels op de ruiten
mij aan den dag herifineren, dat wij elkaar
voor het eerst ontmoetten. Daarom haalde
ik mijn vacantie-foto's uit Noorwegen te
voorschijn."
Zij kwam met het album bij hem zitten.
„Kun jij je voorstellen, dat wij elkaar een
jaar geleden nog niet kenden en nu zijn
we al getrouwd."
„Ja, wij hebben daar geen langen bedenktijd voor noodig gehad."
„Had jij toen kunnen denken, dat je verloofd van je vacantie zou terugkomen?"
„Niét voor ik jou gezien had."
Hij wees op een foto van een huis. „Kijk,
Lies, voor dat raam zat ik dien middag en
verveelde mij, tot jij om de kromming van
den weg verscheen met je rugzak en je in
de zon glanzend haar."
„Onzin Frans. Er was dien dag heelemaal
geen zon."
„Ik bedoel natuurlijk, dat je haar glansde
in de zon die jezelf uitstraalde!"
„Weer een beetje onzin," plaagde zij hem
en kneep hem eens in zijn oor. Èn... ik was
niet de eerste die „om de kromming van den
weg verscheen!" Want Truus liep voor me!"
„Dat is zoo. Maar... haar beslist knap

gezichtje ontleende die knapheid aan-een
zekere regelmaat van trekken, die toch gauw
gaan vervelen. Toen ik jou in de eetkamer
zag zitten, dacht ik aan Truus niet meer. Ik

was dadelijk verliefd. Maar jij lette niet op
mij, hoewel ik er toch ook wel wezen
mocht."
„Ik heb je wel degelijk dadelijk gezien
torgangmaking de daarvoor benoodigde
benzine ter beschikking van de N.W.U. zal
worden gesteld.
In verband hiermede zal het Kampioenschap van Nederland achter groote motoren, hetwelk zal worden verreden op 20
Juli a.s. op de wielerbaan van het Olympisch Stadion te Amsterdam, doorgang
vinden.

VOEDZAAM.

Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad schrijft:
Er wordt in den laatsten tijd zeer veel
over yoghurt, karnemelk en kwark gesproken. Deze producten zijn geenszins uitvindingen van dezen tijd. Al in de vroege
oudheid werden zij gebruikt.
In andere landen worden zure dranken
als door de natuur geschonken voedingsen geneesmiddelen beschouwd.
Zoo drinkt men in de Kaukasuslanden de
Kefirmelk, in het Russische steppengebied
de kumijs en de hooge ouderdom der Bulgaren wordt aan het veelvuldig gebruik
van yoghurt toegeschreven.
Het eiwit en de kalk-, fosfor en ijzerzouten, die onze melk zoo waardevol maken,
zijn ook in karnemelk, kwark en yoghurt
aanwezig/Yoghurt en kwark (vooral ingedikte yoghurt en zelf bereide kwark) bevatten bovendien nog melkvet en de daarin
opgeloste vitaminen.
De karnemelk is een bijproduct van de

boterbereiding. Het is een frissche en licht
verteerbare drank, dien men goed bij ontbijt of koffietafel geven kan. Op warme dagen lescht zij uitstekend den dorst. Nu het
fruit niet overvloedig te krijgen is en de
melk en de meeste puddingpoeders gerantsoeneerd zijn,'kan men van karnemelk smakelijke nagerechten maken. Zoo is karne-

melkpudding met custardsaus een weinig

bewerkelijk toetje.

Karnemelkpudding.
Voor de karnemelkpudding -(voor vier
personen) heeft men % liter karnemelk, 175
gr. suiker en 18 gr. gelatine (waarvan 1

blaadje rood) noodig. Men lost de suiker
en de geweekte gelatine in wat warm water op en giet de iets afgekoelde vloeistof
bij de karnemelk. Vervolgens doet men de
massa in een met koud water omgespoelden
vorm, die daarna op een koele plaats gezet

moet worden. De pudding kan vlak voor
het gebruik gekeerd worden.
Hangop.

Niet minder smakelijk en gezond is de
hangop met wat suiker en kaneel, beschuiten of versche vruchten. Men zet een vergiet in een diepe kom, spreidt langs den
binnenkant een vochtigen schoonen doek
uit en giet drie liter karnemelk (voor vier
personen) in den doek. Het dunne waterachtige vocht loopt door den doek heen.
Het dikke gedeelte, de hangop, blijft achter
Het gerecht is vlugger klaar te maken, wanneer men de hangop af en toe met een

lepel

in de daarvoor bestemde schaal

schept. In het. uitgelekte vocht kan men
wat gort, rijst of havermout koken. Voegt
men wat taptemelkpoeder aan dit gerecht

toe, dan bevat het gerecht in goedkooper

SERIE HASSELTSCHE BOYS
Old Dutch—Jong Neerland 2-0

Het was Old Dutch, die in deze wedstrijd
het betere spel had. Jong Neerland heeft
het evenwel tegen deze ploeg, die wel ongeveer de sterkste genoemd kan worden,
prachtig gebolwerkt. Het is hun gelukt om
door hun veel feller spel danig wat werk
te bezorgen aan Old Dutch,"doch het is hun
niet gelukt om eenmaal het Old Dutch-doel,
dat veel beter verdedigd werd dan het hunne, te doorboren.
Vooral na de rust pakten zij goed aan,
maar hun korte spel had vooral voor de
goal van Old Dutch absoluut geen kans.
Het spel van Old Dutch was technisch beter en verplaatste zich goed snel over het
veld. Het gelukte de voorhoede dan ook
om voor en na de rust de bal in het doel
te werken. Met een 2 —o overwinning voor
hen eindigde deze match.

AVANTI—BSV 2—1
Protest van B.S.V.

De tweede wedstrijd van dezen avond
had een geheel ander aanzicht. In het begin
van de match wogen de ploegen tegen elkaar op. Reeds na 3 minuten spelen kwam
de eerste goal van Avanti. B.S.V. pakte nu

goed aan en van beide kanten werd goed
gespeeld. De aanvallen golfden geregeld op
en neer, doch het mocht B.S.V. pas na 25
minuten spelen gelukken de gelijkmaker te
scoren, evenwel uit een corner.
Na de rust veranderde het spel geheel.
Na een mooie doorbraak mocht het Avanti
gelukken om 2—l te maken. Nu bleek bij
B.S.V. alle ploegverband verloren. Er was
absoluut geen samenwerking meer wat hun
spelpeil veel drukte. Avanti profiteert hier
van en de druk op het 8.5.V.-doel was
zwaarder dan voor de rust. Nieuwe goals
werden toch niet meer gemaakt en Avanti
won deze wedstrijd verdiend met 2—l. B.
S.V. protesteerde evenwel tegen een overtreding van Avanti tegen het wedstrijd-reglement, daar zij met drie niet-ingeschreven
spelers in het veld kwam. Avanti gaf direct sportief toe zoodat niet Avant, doch
B.S.V. in de volgende ronde komt.
De wedstrijden worden 1 Juli a.s. voortgezet met: Beugeltjes—Tilb. Boys; Hass.
Boys—Oranje Wit.

Wielrennen
KAMPIOENSCHAPPEN VAN NEDERLAND
OP DE BAAN 1941
Van de zijde van het Departement van
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming kreeg het bestuur van de Nederlandsche Wielren Unie de mededeeling,
dat voor het verrijden van het Kampioenschap van Nederland op de baan met mo-

Biljarten
FED.VAN BILJARTVEREENIGINGEN
VOOR TILBURG EN GOIRLE.

Om het kampioenschap der T.B.F.
J.v.d. Brekel titelhouder Ie klas „cadre”
en P. Witters kampioen Ie klas „Hire”
Achteraf blijkt dat de partij B. v. GilsJ. v. d. Brekel toch nog niet de laatste partij is geweest van dit zoo ver ingeloopen
seizoen. Immers de 'Goirlenaar Jac. v.
Amersfoort zag kans Tilburg's kampioen

2e klas libre, de speler E. Knoote van de
Korenbloem, een nederlaag te bezorgen,
waardoor beide gegadigden elk één winstpunt bezitten en derhalve genoodzaakt zijn
den strijd voort te zetten in een beslissings-

wedstrijd. Bij loting is deze inmiddels vast-

in het Belvédère-lokaal op a.s.
Donderdag 8 uur n.m. Daar zullen beide
spelers nogmaals in een partij van 150 car.

gesteld

om de overwinning strijden met dit verschil dat nu de eindbeslissing in elk ge-

val wordt afgedwongen.
De Eensgezindheid-speler v. d. Brekel
kunnen wij begroeten als Federatie-kampioen Iste klas seizoen 1940/41. Geheel
volgens de verwachtingen heeft de Tilburger telkens met flinke voorsprong weten
te zegevieren over zijn tegenstander v. Gils
die nu eenmaal sterk in de minderheid was
en bovendien zonder eenig zelfvertrouwen
aan meet verscheen, waardoor bij voorbaat succes was uitgesloten. Niettemin
blijft v. Gils een der sterkste Goirlenaren,
die meer waard is dan uit deze ontmoetingen is gebleken en nog geruimen tijd met
J. Aarts, zijn clubgenoot, in Goirle tot de
toonaangevende biljarters zal blijven behooren. Wij wenschen den Hoefstraatbewoner proficiat met deze 'grootsche onderscheiding. Wij doen dat gaarne, wetende
dat dén kampioenstitel in handen kwam van
een krachtig biljartspeler, een graag ge-

ziene tegenstander voor elk competitiegenoot en een voorbeeldig clubman. Ook de
G. B. C.'er P. Witters onze gelukwenschen.
Buiten verwachting zag hij kans tot tweemaal toe te winnen van den op papier veel
sterkere G. v. Asten. Zijn bijzondere strijdlust, zijn goeden inzet telkens en niet te
vergeten de aanmoedigingen van zijn clubgenooten hebben veel tot dit bijzondere succes bijgedragen. P. Witters is de eerste Federatie-kampioen, die Goirle bracht en
daarom is zijn kampioenschap dubbel welkom in Goirle. G.B.C, zal zijn titelhouder
intusschen wel hebben bejubeld op een wijze, zooals we dat in het lokaal van den
heer A. van Pelt reeds meerdere malen
hebben mogen bijwonen.
De partij v. d. Brekel-v. Gils was niet

en... mij dadelijk tot je aangetrokken gevoeld, Frans. Maar... verliefd was ik niet.
Daarvoor was ik veel te moe. Wij hadden
dien dag een marsch van 21 kilometer achter den rug. Dat was niet zoo onmogelijk
veel, maar de weg was steil. Ik had niets
geen zin meer om verder te trekken."
„Maar Truus wilde verder."
„Hoe weet je dat?"
„Natuurlijk heb ik mijn ooren goed open
gezet, al deed ik net of ik in mijn krant
verdiept was. Truus wilde dat jullie een
poosje zouden uitrusten en dan weer verder gaan. Nog zes kilometer zouden jullie
gaan. Tot het volgende touristenstation.
Maar jij moest er niets van hebben. Je zei,
dat het wel gauw zou gaan regenen."
„Had je dan zooveel belangstelling voor
mij?"
„Natuurlijk en als je vertrokken was,'zou
ik ook vertrokken zijn om je niet uit het
oog te verliezen. Maar ik hoopte dat je
blijven zou. Ik hoorde ook dat Truus er
niets tegen had als het werkelijk binnen
een half uur regenen zou. Dan zouden jullie hier eten en blijven overnachten."
„Dacht jij dat het zou gaan regenen
toen?"

„Neen! Het zag er niet erg naar uit."
„Ik had ook nooit gedacht dat het werkelijk zou gaan regenen en ik kan je niet
zeggen hoe blij ik was toen ik de eerste
druppels op de ruiten zag. Eerst heel fijne,

daarna steeds grootere. Ik zie de natte ruiten nog duidelijk voor me. Herinner jij 't je

ook nog? Wat was ik toch blij!"
„Neen, omstreeks dien tijd was ik niet
thuis."
„Ja, daar heb je gelijk in. Binnen 't half
uur ging je uit de eetkamer. Zie je nu wel
hoe goed ik op je gelet heb?"
„De regen zette echter niet door. Het was
maar een klein buitje."
„Ja, eigenaardig was dat. Je kunt het
haast geen buitje noemen, het waren maar
een paar druppels eigenlijk. Maar ik was
er de wolken dankbaar voor, nu hoefde ik
tenminste niet verder."
„Die dankbaarheid kwam mij toe, Lies!"
Frans schoof dichter naar haar toe en legde
zijn arm om haar schouders. „Mij heb je
dankbaar te zijn en niet de wolken, want
i k was 't die je regen bezorgde, omdat
ik zoo graag had dat je zou blijven."
„Jij? Wat? Hoe dan?"
„Wel, toen het hoogste tijd werd dat de
regen zou verschijnen, klom ik naar boven.
Mijn kamer was namelijk vlak boven de eetkamer. Daar nam ik de waterkan en zorgde
voor regen! Ja, wat bedenk je al niet als
je verliefd bent!"

erg spannend, daar de Tilburger vanaf
den beginne domineerde. Begonnen met 23
car. stiet hij na 4 slechte beurten 14—30
en- 18. met in de 10e beurt 21, zoodat zijn
totaal na 13 beurten bedroeg 149 car. In
die beurten telde de tehuisspelende van
Gils slechts 52 car. Tot de 23ste beurt
werd de afstand nog grooter, imbers na 23
beurten telde de bezoeker 263 car. tegenover Goirle's kampioen 126 car. J. v. d»
Brekel verloor daarna eenig tetrein en zijn
tegenspeler haalde met een goede 28 en
17 schitterend op. Met een eindstand van
300—202 won de Tilburger verdiend na 33
beurten. Gemiddelde v. d. Brekel 9.09 Van
Gils 6.31. Hoogste serie resp. 35 en 28.
De libre-kampioen P. Witters nam weer
vanaf de n aanvang de leiding om die niet
meer af te staan. Wel was men nu en dan
geneigd te veronderstellen, dat die voorsprong zou worden ingeloopen door den
Belvédère voorman, echter v. Asten zag
geen kans pm een serie op te bouwen,
groot genoeg om de leiding over te nemen. Met 180—200 verloor hij den strijd
na 40 beurten. Moyenne 4.50 en hoogste
serie 22. De kampioen behaalde precies 5
gemiddeld met als hoogste serie 28 car.
In de Korenbloem stelde Knoote teleur
door zijn goede kans onbenut te laten. Een
onverwachte 17 van den Goirlenaar maakte
een einde aan den spannenden wedstrijd
waarin trouwens v. Amelsfoort bijna steeds
de leidende figuur geweest was. Na 45
beurten was de Gezellige speler winnaar
met 3.33 gemiddeld en als hoogste serie
18 car. Knoote speelde resp. v.20 en 24. De
eindstand was 144—150 in het voordeel van

v.

Amelsfoort.

En nu Donderdag den eindstand op het
Jo Paymans.

groote biljart van

Hockey
HET TOURNOOI TE OSS
Hopbel (Schijndel) en Forward (Tilburg)
winnen
Niet minder dan 250 spelers en speelsters
hebben Zondag deelgenomen aan het groote hockeytournooi dat de Ossche Hockeyclub Keep Fit had georganiseerd.
Zondag om elf uur vingen zoowel de
heeren als de dameswedstrijden aan, resp.
op het T.0.P.-terrein en H.8.5.-terrein. Nadat de verschillende wedstrijden waren gespeeld kwam om kwart voor zeven de finale voor de heeren, waarbij Hopbel Schijndel (kampioen v.d. Z.N.H.8.) de zege wist
te behalen over Keep Fit Oss, met 2—o.
In de damespartij legde Forward Tilburg
(Ie klas K.N.H.8,) beslag op de wisselbeker 'met een I—O-overwinning op Hopbel
Schijndel.

Verliezersfinale heeren: Jutop I, Uden—

Hoco, Oisterwijk o—2.

Verliezersfinale dames: Den Bosch,

's-

Bosch—Play Fair Tilburg o—l.
De wisselbeker komt thans definitief in
het bezit van Hopbel (Schijndel).
De deelnemende vereenigingen waren:

Forward 1 Tilburg, Den Bosch, Hopbel,
Hoco Oisterwijk; Play Fair (Tilburg) Mep
1 en 2 (Boxtel); Jutop 1 en 2 (Uden) Keep
Fit Oss en Papidity (Oss).

