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De Führer - de Toekomst.
Door Rijkscommissaris Rijksminister

Seyss Inquart.
W_ zijn het afgeloopen jaar ingetreden in

het bewustzijn, dat dit jaar 1941 het jaar der
beslissing zou zijn en dat deze beslissing
slechts in gevechten van den grootsten om-
vang verworven kon worden. Wij wisten niet
waar wij voor deze beslissing zouden aantre-
den, maar wjj hadden het woord van den
Führer als richtsnoer voor ons denken en
handelen. Op 22 Juni van het afgeloopen jaar
werd het duidelijk. Tot dat oogenblik kon
deze oorlog den Ohijn hebben van 'n Euro-
peesch conflict ter herordening van de krach-
ten van dit oude werelddeel. Maar ook toen
den Engelschen het spel van intriges op den
Balkan scheen te gelukken, was dit een ac-
tie binnen het bestek van het toen als Euro-
pa aan te duiden vasteland. De poging om
deze oorlogshandeling tot een öeslissende te
maken, werd door de overweldigend groote
militaire macht van het Duitsche Rijk weg-
gevaagd.

Toen ontstond, gedreven door de nihilis-
tische en parasitaire krachten van het Jo-
dendom, uil den herostratisthen waanzin van
een Church.ll, de godslasterlijke huichelarij
van een Roosevelt en het de vernietiging van
Europa verkondigend wereldcommunisme van
Stalin de coalitie van het kapitalisme met het
bolsjewisme om niet alleen Europa, maar de
geheele wereld voor altijd te onderwerpen aan
de heerschappij en uitbuiting van de materia-
listische krachten van het geld en van dé
raslooze massa, met alle middelen van gees-
telijke verblinding, economische wurging en
tenslotte brutaal geweld. Nog was het de we-
reld niet duidelijk voor welke beslissing zij
gesteld was, nl. dat het ging om de vrij-
heid van het volksche leven tegen de sla-
vernij van internationale samenzweringen.

Op 22 Juni 1941 verbrijzelde de Führer met
weergaloozen moed en hecht vertrouwend op
zijn volk deze plannen en dwong de wereld-
vormende beslissing af, wetende, dat de voor-
naamste last van dezen oorlog gedragen zou
moeten worden door het Duitsche leger in
den strijd tegen de sedert tientallen van ja-
ren meedoogenloos uitgevoerde bewapening
van een dictatuur over 180.0C0.000 men-
schen. Deze veldslagen zijn geleverd. Waren
de overwinningen van 1940 van een tot toen
nimmer bereikten omvang, de overwinnin -
gen van 1941 zijn de grootste van alle tijden.
Nog nooit in, de geschiedenis is een zoo groot
aantal soldaten en zijn zoo groote hoeveel-
heden oorlogsmateriaal op elkander gebotst,
ja kunnen binnen afzienbaren tijd op deze
wijze weer op fikander botsen. Nog nooit zijn
zoo groote massa's, die in aantal de totale
bevolking van een reeks Europeesche staten
overtreffen, verslagen, vernietigd en gevan-
gen genomen, nog nooit zooveel wapens en een
zoo overvloedig materiaal vernield of buit-
gemaakt. Met bewondering' zenden wy een
groet aan onze soldaten aan het Oostelijk
front, eerbiedig buigen wij ons voor de ge-
sneuvelde kameraden.-

Nog staat een harde taak voor .ons. Sedert
22 Juni van het afgeloopen jaar en sedert de
deelneming van Japan aan deze wereldwor-
steling zijn wij op het beslissende keerpunt
van het lot gekomen, dat voor de komende
eeuwen bepalen zal, welke zedelijke krachten
het leven der volkeren zullen vormen. Wij
twijfelen er niet aan, dat onze tegenstanders
alles wat in hun vermogen ligt zullen con-
centreeren om ons het hoofd te bieden, nu

s na de bi
Krachten hunner wereldcoali-

door hen gekozen tijdstip te over-
\. Uen, docr de vastberaden daad Van den
Führer is verijdeld. Wij en onze bondgenoo-
ten zijn echter na de ervaringen van den eer-
sten wereldoorlog even vastbesloten om alle
en ook onze laatste krachten op te roepen
voor de vrijheid van ons volksche leven en
in dezen eindstrijd te werpen.

Wat in dien tusschentijd aan het Oostelijk
,front geschiedt, herinnert ons, die den veld-
tocht in het Oosten van den eersten wereld-
rerlo» hebben meegemaakt, aan den slag in
de Karpathen in den winter van 1914-1915,
niet als aan een soortgelijk historisch verloop,
maar al» aan het teeken van dezelfde, in
wezen primitieve, strategische bekwaamhe -den van de bolsjewistische generaals, even-
als vroeger van de keizerlijk-Russische. Groot-
vorst Nikclajewitsj kon toen ondanks plaat-
selijke successen tengevolge van de winter-
se-he omstandigheden geen fceslissenden slag
toebrengen. Uiterst bloedige verliezen echter
verzwakten de Russische legers, die in het
voorjaar van 1915 geen weerstand konden bie-
den aan den aanval van de verbonden troe-
pen bij Ternóf en Gorlitz. Wat de bolsjewie-
ken als successen te bock willen stellen, is
de door het Oostelijk leger voltrokken wil van
den Führer. Den waanzin van omvangrijke
en onder de heerschende wintersche omstan-
digheden nuttelooze aanvalshandelingen la-
ten wü rustig over aan de bolsjewiekeij te**re-
lijk met de, tengevolge van den invloed der*
koude buiten verhouding gestegen totale ver-
liezen, want de onder zulke omstandigheden
in den aanval gewonde soldatenvriezen meest-
al dood, voordat hun hulp kan worden ge-
bracht. Het voorjaar van 1942 echter zal ons
leger niet in het Westen van Galicië, maar
voor Moskou en Rostof in den aanval zien,
vastbesloten om ieder voordeel tot het uiter-
ste uit te buiten.

Uit het Oosten komen de door ieder
mensch, die soldatesk denken kan, verwachte,
maar alleen voor de door God met blindheid
geslagen kliek van Roosevelt verrassende mi-
litaire successen der Japanners. Dit volk van
100 millioen menschen is op grond Van zijn
traditicnee'e houding militair superieur aan
zijn tegenstander. Het heeft thans reeds de
beschikking over het economische potentieel
van een door driehonderd tot vierhonderd
millioen menschen bewoond gebied en de
reeds geslaagde doorbreking der economische
blokkade doet een. zoodanigen stroom' van
goederen van zoodanigen aard verwachten,
dat reeds in den oorlog 'de tot^lusverre f_e-
gepaste economische bezuinigingsmaatrege-
len verzacht konden worden.

De Engelschen, die Duitschland wilden bc-"
strijden in een- oorlog op twee fronten, zien
zich thans in een oorl-g op drie fronten ver-
wikkeld Oo het eiland houdt hun vrees voor
een invasie een mil! 'arnenteger vast, dat
machteloos siaat tegenover den mouwen
Westwall aan de kust van Europa. In Cyre-
naica zou,' wanneer de gegevens van ,de Brit-
sche prooasanda juist zijn, hetgeen wij dit-
maal willen hOTïen, con % milhoen soldaten

met het bijbehoorende materiaal — het bes-
te Eiigelsche leger, naar gezegd wordt —
in het veld gebracht zijn. Het eerste succes
was Ket verlies van eenige generaals, wien
de opperbevelhebber achternagezonden wed.
Thans hebben de Botten weliswaar eenige
duizenden vierkante kilometers woestijn be-
zet, zij irroes.en echter over deze steppen, als
glacis voor de Duits'-h-Italiaansehe stellin-
gen blootgesteld aan de aanvallen der verbon-
den luchtstrijdkrkchten, steeds'nieuwe reser-
ves aanvoeren om dan tenslotte toch slechts
vast te zijn geloopen op een neventooneel van
den oorlcg, dat het militaire dilettantisme
van Churchill heeft uiffrezocht en dat aan
den kant der spilmos;endheden, weliswaar in
kwaliteit uitmuntende, numeriek echter geen
gewicht in de schaal werpende krachten
bindt. ledere man en iedere tank, die aan
Britsche zijde hier in het veld werdt ge-
bracht, mankeert op het oogenblik in ieder
geval in Oost-Azië. t

Het is een van de bijzonderheden van de-
zen oorlog, in tegenstelling met de» wereld-
ourlcg 1914—1918, dat de gevechten niet zoo-
als toen in 't hart van Europa en in de vitale
nabijheid van het Duitsche Ryk, maar in de
voor Euroua gelegen ruimten worden uitge-
vochten. Echter in gebieden, waarin het ri-
uicm van het succes geheel ten fc*_t« ktttuit

van het Britsche wereldrijk. De opmarsen der
Britsche troepen van Sidi el Barani tot Ben-
ghasi is voor de eindbeslissing zonder bètee-
kenis. Mochten echter eens de divisies der
spilmogendheden vanuit Sidi el Barani een
even verren opmarsch naar het Oosten in-
zetten, dan is de slagader van het Britsche
wereldrijk getroffen. De strijd om Singapore
is nu geheel de strijd om de centrale machts-
positie, die het hart van het Britsche We-
reldrijk, — Indië nl.— beschermt. De volksche
basis van Engeland is veel te smal om op al
deze oorlogstooneelcn te land en in de lucht
en bovendien voor de voor het voeren van
dezen oorlog voor Engeland onvoorwaardelijk
noodzakelijke vloot en tenslotte voor de even
noodzakelijke bewapeningsindustrie de noo -dige manschappen en menschen op den duur
ter beschikking te stellen. De gekleurde hulp-
troepen beginnen echter, naar uit de laatste
berichten ontleend kan worden en zooals bij
oorlogshandelingen van dezen duur en hard-
heid niet anders te verwachten was, te ver-
sagen en zich te keeren tegen hun Britsche
drijvers.

Ook de Vereenigde Staten, die na het
aanmatigende, politieke en militaire dilet-
tantisme van hun President Roosevelt door
hun optreden den oorlog beslissen en den
vrede naar hun goeddunken verdeelen wilden,
zien zich met toenemend ongenoegen gewik-
keld in een oorlog op twee fronten, waarvan
het eene door de Japanners met doelbewuste
zekerheid wordt geliquideerd. Het zal niet
lang meer duren, dan zal Roosevelt op zeer
drastische wijze door de ontwikkeling van
den toestand in Oost-Azië teruggebracht zijn
tot de wijze beginselen van een van zijn voor-
gangers, Monroe, en de Amerikanen beperkt
zien tot Amerika.

De Sovjets, deze angstwekkend bewapende
oorlogstegenstanders, hebben in hoofdzaak
hun in tientallen jaren van heerediensten,
bijeengebrachte wapens en het millioenenaan-
t^l van hun geoefende soldaten verloren. Hun
zijn ook minstens, de helft van hun men-
schen-reserves, hun industrieele installaties
en hun ontgonnen grondstoffenbronnen af-
genomen. Vooral on^reken de graangebieden
der Oekraïne, zonder welke een verdere mo-
bilisatie der bolsjewieken voor leger en in-
dustrie op den duur niet mogelijk is. Het
militaire en economische machtsapparaat der
Sovjets is zoo kapot geslagen, dat het reeds
thans geen factor meer vormt voor een actieve
oorlogsvoering, ongeacht de gebeurtenissen,
die in het voorjaar te verwachten zijn.

Bij de jongste conferentie in Washington is
ter versterking van hei aanzienlijk geschokte
vertrouwen niet alleen last gegeven tot het
houden van een biddag, maar ook gewezen op
de reserves aan menschen en grondstoffen,
die de wereldcoalitie van het kapitalisme en
bolsjewisme ter bcschi'.king zouden staan.
Een overzicht over de krachten aan den kant
der spilmogemdheden en haar bondgenooten
wijst uit, dat thans, na het toetreden van
Japan tot dezen wereldoorlog, ons front iwat
betreft tot optreden bekwame troepen in
aantal naar alle waarschijnlijkheid perma-
nent, iii oorlogservaring echter in ieder ge-
val belangrijk superieur zal blijven en het
niet noodig heeft een kolonel der cavalerie
tot chef van het departement van marine te
maken. Wat echter de economische capaci-
teit betreft, het aantal werkende handen en

den — «Jut practisch geheel Europa en Oost-
Azië — ter beschikking staan is thans grooter
dan het aantal, waarover Engeland,, de Ver-
eenigde Staten en de nog onbezotte Sovjet-
gebieden inderdaad als tot.actie in staat be-
schikken. Rekening hou_ende met de waar-
schijnlijke ontwikkeling in het Oosten van
Europa en in Oost-Azië, het op de knieën
houden van Engeland en de door de deelne-
ming aan den oorlog noodzakelijk geworden
bewapening, der Vereenigde Staten, bijna van
het nulpunt af, zal deze superioriteit naar alle
waarschijnlijkheid effectief blijven. Het Duit-
sche leger heeft in den zomer van 1941 het
resultaat van een bewapening, die ongeveer
20 jaren heeft geduurd met onderdrukking
van de meest primitieve levensbehoeften van
een volk van 180 millioen, vernietigd. De ge-
heele en nog belangrijk opgevoerde bewape-
ningsproductie van alle. vijandelijke staten is
niet in staat in de eerstvolgende jaren dezen
overvloed van wapens te vervaardigen, die iv
handen waren van geoefende millioenenle-
gers, waarmede de soldaten van Duitschland
en zijn bondgenooten in nauwelijks een half
jaar hebben afgerekend. Onze productie
wordt dagelijks grooter en beier. De produc-
tie der Ver. Staten, waarop onze vijanden als
laatste redding hun hoop stellen, moet nog
eerst op gang gebracht worden en moet alle
productiemoeilijkhedcn doormaken, die een
dergelijke reorganisatie in den we? staan.
Vooral moet echter worden afgewacht hoe de
bevolking van dezen nog nooit aan. een ern-
stige beproeving blootgestelden staat zal re-
ageeren op de economische en militaire
eischen van een dergelijke bewapening en
mobilisatie. Aan grondstoffen is de ruimte,
die thans in het opnieuw in opbouw zijnde
Europa en die reeds op dit tijdstip Japan ter
beschikking staat, nauwelijks armer dan de
ruimte, waarvan Engeland en de Vér. Sta-
ten zeker zijn. De beslissende productiege-
bieden van grondstoffen in Zuid-Oost-Azië
zullen echter volgens den loop der dingen
binnen afzienbaren tüd niet meer den tegen-
standers ten goede komen, maar in toene-
mende mate de economische basis der part-
ners van de spil versterken.

Deze oorlog met zijn bijzondere omstan-
digheden, door de uitgestrekte gebieden,
waarin hij gevoerd wordt en vooral tegen de
ons in diepste wezen vijandige tegenstanders,
valt buiten alle gebruikelijke normen. Hij
vormt niet alleen een aangelegenheid van de
soldaten, de militaire organisatie en dus van
den generalen staf, maar is geworden tot 'n
volkenworsteling met alle krachten en op
alle levensgebieden, waarin de naar hun
volksche vrijheid strevende naties de physieke
en geestelijke grondslagen van hun bestaan
veroveren en beveiligen. Daarom doet het
overnemen d„or den Führer van het opper-
bevel van het Duitsche leger, dat de eigen-
lijke drager van dezen strijd is, aan als een
dringend beroep op de natie, zooals in alle
beslissende situaties der wereldgeschiedenis
steeds slechts één man als leider het zwaard
en den geest van het de toehomst vormende
volk bestuurd heeft. Wij vermogen slechts
aan te voelen, wat het lot ons geschonken
heelt, toen het aan ons en weliswaar alleen
aan ons, het Duitsche volk, in onzen Führer
het genie van den grootsten staatsman en den
grootsten legerleider heeft gegeven. Wij, na-
tionaal-socialisten, wisten dit, daarvoor zijn
wü aangetreden en daaraan hebben w„ ge-
loofd.

Het Duitsche volk ziet rustig en ernstig,
werkzaam en vastbesloten het nfeuwe jaar
tegemoet, met alle inspanningen,"_orgen en
beproevingen, „ie maar klmnen komen. Bij
de jaarwisselingheeft de Führer ons door zijn
oproep voor de inzameling voer het Oostelijk
front aaneengesloten tot een levende een-
heid met onze soldaten en tot een actieve
gemeenschap. Meer dan duizend kilometer af-
stand zijn uit ons bewustzijn weggevallen. Wij
allen leven met de gevechtshandelingen van
onze soldaten mede. En het is goed zoo. Deze
strijd brengt het Duitsche volk zijn wereld-
beteekenis. Deze moet met den inzet der
laatste krachten veroverd worden, want het
bewustzijn van dezen inzet moet als erfdeel
in het Duitsche volk eeuwig levend blijven.
Dan zullen komende generaties datgene we-
ten te behouden en steeds h—-eid zijn on-
_icuï>- te v_r__vjß_en, wa_ titans doar dan
_,___#» -_ at iiuuj; i...t0 ■ti.v K-*vJU_*fc

van het volk en van de volken van *t Ger-
maansche Europa in wapen- en lotgemeen-
schap met het Italiaansche en het Japansche
volk en onze andere bondgenooten tot stand
wordt gebracht.

Dit gebod van het lot, dat wij Duitschers
en onze reeds tot nienw volksleven ontwaak-
te vrienden in vastberaden optreden^ opvol-
gen, is tevens de categorische imperatief voor
de houding van, al degenen, die, zich nog on-
voorwaardelijk willen beschouwen als in ver-
houding van vijandschap tot en bezet door
ons. Pogingen en gedachtegangen, die in deze,
alle terreinen van het menschelijke leven om-
vattende worsteling de tegenpartij op welke
wijze ook steunen, kunnen niet geduld wor-
den, ook dan niet, wanneer het hierbij om
vroegere, zij het ook intusschen tot formu-
les geworden tradities gaat. De bestaansbe-
veiliginfl; binnen het bestek van de aanwezige
mogelijkheden is gegeven voor degenen, die
helpen de economische taak ten uitvoer te
leggen, die aan ieder afzonderlijk land is ge-
steld. Politieke verantwoordelijkheid kan ech-
ter slechts hij dragen, die in het militaire of
burgerlijke bestek optreedt als strijder voor
het nieuwe Èurofi. Al het overige interes-
seert ons niet. In "'* land hebben zich reeds
ruim honderd du: d personen geschaard in
het front van het nieuwe Europa, ruim tien-
duizend treden op in het groote front van de
tot opbouw bereide volken voor een nieuw
Europa, in het grijze eerekjeed van het groote
leger met de kenteekenen van Nederlander.

De beslissing voor de wereld is gevallen. Het
jaar 1942 begint met duidelijke fronten. Alle
dagen nu en bij iedere aanleiding, die ons
ernstig of blij in beweging brengt, snellen
onze gedachten naar den Führer, zoo ook op
den eersten dag van het nieuwe jaar. Een
gelukwensen voor de toekomst of een dank-
betuiging voor hetgeen beleefd en ontvangen
is, deze beide zaken — al komen zij ook nit
het diepst van het hart — zijn te weinig. Ons
door den Führer gewekt bewustzijn van de
dingen, die thans geschieden, omsluit alles
wat wii kunnen denken en zeggen, eiromvat
allen, die trouw den Führer volgen. Hem is
alles gegeven.

Den Führer heil!

Oproep van den Führer.
Woensdag heeft de Führer ter gele-

genheid van de jaarwisseling een oproep
tot het Duitsche volk uitgevaardigd. In
dezen oproep geeft Hitler een overzicht
over de oorzaken, die tot den oorlog en
over de redenen die, na de overwinnin-
gen in Polen en in het Westen tot de
miskenning van zijn vredesbereidheid
hebben geleid. In 1941 is daarop het
grootste conflict ontstaan, dat de wereld
ooit gekend heeft. Het is ook het jaar van
de grootste,overwinningen in de geschie-
denis der mensehhcid geworden.

De Führer wijst dan op de gevaren, die
Duitschland' daardoor heeft overwonnen
en op den strijd die nog gestreden moet
worden. Het komende jaar zal daarom
aan het Duitsche volk geweldige eischen
stellen,' doch front e:, binnenland zullen
daaraan voldoen. Wie strijdt voor het
leven v«n zijn volk, voor het da^eli'kseh
brood en de toekomst, van _fj*i <r*lk zal

(Voor volledige weergave van den
oproep zie men elders in dit blad).

Gelukwensen van den Führer
aan den Rijkscommissaris.

De Fnehrer heft od Oudejaarsdag aan
<>i het _e/.ette

Ne-crlandsche (cebied het voUrende tele-
gram gericht :

„Aan Rijkscommissaris Seyss-Inquart,
Den Haag.

Met or-reehtsn dank voor den tot dus-
ver verrichten waardevollen arbeid zend
ik U miin hartelijke wenschen voor U
persoonlijk en voor de voortzetting van
Uw succesvolle werkzaamheden in het
komende jaar.

ADOLF HITLER."

Rijkscommissaris bij de lucht-
doelartillerie te Rotterdam.
De Rijksconimissaïis heeft op den laat-

sten avond van 't oude jaarstellingen van
de Duitsche luchtdoelartillerie in Kotter-
dam bezocht.

Rj.iksminister Seyss-lnqyart werd hier-
bij, toen hij zich onder leiding van ma-
joor Pöttker en In gezelschap van den
gemachtigde voor de stad Rotterdam dr.
Völckers, in de kwartieren en stellingen
der luchtdoelbatterijen bevond, door de
soldaten overal levendig en hartelijk ver-
welkomd. Hij maakte van deze gelegen-
heid gebruik om de officieren en man-
schappen te danken vAor hun optreden
tot bescherming van Rotterdam en voor
hun zwaren dienst, benevens om uiting
te geven aan zijn vreugde, dat hij de
laatste uren van het jaar 1941. dat een
jaar van groote en voor Duitschland gun-
stige beslissingen op het gebied der we-
reldpolitiek is geweest, kon doorbrengen
bij een der jongste en belangrijkste wa-
pens van de roemrijke Duitsche weer-
macht.

Portugal en Engeland.
Britsche ambassadeur verzocht

om terugroeping.

LISSABON. (D.NJB.). — Naar in politieke
kringen te Londen verluidt, zou de Britsche
ambassadeur te Lissabon, Campbell, na de
rede van Salazar, om zijn terugroeping ver-
zocht hebben., Naar men in deze kringen' meent te weten,
is, zijn verzoek echter door de Britsche re-
geering van de hand gewezen.

Verder verluidt, dat president Carmona,
minister-president dr. Salazar in audiëntie
heeft ontvangen, terwijl de Portugeesche mi-
nister van koloniën, Machado, op bezoek is
geweest bij Salazar.

Manilla wankelt.
Vesting Singapore reeds op 350 K.M.
benaderd. — Kwantan in Japansche

handen.
STOCKHOLM. (A.N.P.). — Naar de
Britsche berichtendienst in een speciaal
bericht uit New-York meldt, acht men
den val van Manilla zeer aanstaande

TOKIO. (D.N.8.). — Naar Domei
meldt, zijn de Japansche formaties de
vesting Singapore tot op ongeveer 250
k.m. genaderd. De Japansche formaties
zijn reeds'over de grens tusschen de sul-
tanaten Perak en Sellanger getrokken.

Het Japansche hoofdkwartier meldt,
dat Japansche troepen, die langs de
Oostkust van Malakka oprukken, op 31
December de strategisch belangrijke ha-
venstad Kwantan, 190 mijl ten Noorden
van Singapore, hebben bezet.
TERUGGETROKKEN UIT SERAWAK.

STOCKHOLM. (D.NJB.). — Naar de Brit-
sche berichtendienst meldt, is het gros van de
Brltsche troepen uit Serawak (Britsch-Bor-

es teruggetrokken.

VERLIESCIJFERS
Volgens opgaven der Japansche marine

hebben Engelschen en Amerikanen in het
Zuidzeegebied reeds 873 vliegtuigen verloren,
de Japanners daarentegen slechts 46.

De legerafdeeling van het keizerlijk hoofd-
kwartier verzekert, dat de vijandelijke "ver-
liezen 3000 dooden en 9000 gevangenen be-
dragen. Japansche verliezen beloopen 743
dooden en 1799 gewonden.

Italiaanschlegerbericht

De strijd bij Agedabia.
Pantserwagens vernield en

buitgemaakt.
ROME, 1 Jan. (Stefanü. — Het 578ste

communiqué van het Italiaansche hoofd-
kwartier luidt :

„Het succes, dat in de afgeloopen dagen ten
Zuiden van Agedabia is behaald door Ita-
liaansche en Duitsche gemechaniseerde di-
visies, heeft zich gunstig ontwikkeld. Bij nieu-
we gevechten zijn weer 48 pantserwagens ver-
nield en talrijke buitgemaakt.

Na hevige artillerievoorbereiding heeft de
vijand met steun van gepantserde middelen
en afdeelingen der luchtmacht ons front bij
Solloem en Bardia aangevallen. Hij werd te-
rug geslagen, de gevechten duren voort. Aan
de actie tegen Bardia werd deelgenomen door
twee .oorlogsschepen, dje zich snel terugtrok-
ken, toen zij bestookt werden door het wei-
gerichte vuur van de batterijen der vesting.
Aan boord van een torpedo.jager kon men
brand waarnemen.

Luchtformaties van de spilmogendheden
hebben krachtige aanvallen gedaan' op mar-
cheerende colonnes en belangrijke centra ach-
ter de linie van den vijand, waarbij vele auto's
vernield werden. Het bombardeeren der oor-
logsinstallaties op Malta werd energiek voort-
gezet.'

Een aanval van Engelsche vliegtuigen op
Athene en andere Grieksche plaatsen eischte
geen slachtoffers. De schade is onbeteeke-
nend".

Eiland Someri bezet.
Door Finsche troepen.

In het Oostelijke deel van de Finsche Golf
werd het eiland Someri door Finsche strijd-
krachten bezet.

DuitschlandstrijdtvoorEuropa.

STELSELMATIGE AANVAL
OP SEBASTOPOL.

Groot aantal verdedigingsstellingen ver-
overd. - Bolsjewieken geland bij Kertsj en
Feodosia. - Duitsche luchtmacht brengt

hun zware slagen toe.
Het Duitsche weermachtbericht van

Woensdag luidde :
Onder samenwerking van alle op de

Krim beschikbare Duitsche en Roemeen-
sche strijdkrachten is sinds den 17en De-
cember de stelselmatige aanval op de ves-
ting Sebastopol aan den g_ng. Ondanks
den zwaarsten afweer werd een groot aan-
tal sterk gepantserde bolsjewistische ver-
dedigingsstellingen in hevige gevechten op
korten afstand veroverd en werden diepe
wiggen gedreven in het vijandelijke verde-
digingsstelsel. Ter ontlasting van de ver-
dediging van Sebastopol heeft de vijand
de laatste dagen op het schiereiland Kertsj
en bijv Feodosia weer vrij sterke strijd-
krachten aan land gezet. Met de vereischte
tegenmaatregelen is een begin gemaakt.

Op verscheidene andere plaatsen van het
Oostelijke front ontstonden bij strenge
vorst verbitterde afweergevechten. Zware
artillerie nam belangrijke-militaire Inrich-
tingen te Leningrad onder' doeltreffend
vuur. De luchtmacht ondersteunde vooral
in den centralen frontsector den afweer-
strild van het leger door doeltreffende aan-
vallen. Op verscheidene plaatsen werd in-
fanterie en cavalerie van den vijand, die
gereed stond \'Oor den aanval, met zware
verliezen verslagen.

In Noord-Afrika succesvolle gevechtsactie
in het gebied Oostelijk van Agedabia. Bom-
aanvallen op colonnes vrachtauto's, olie-
depots en tentenkampen der Britten in

Cyre'naica en Marmarica veroorzaakten
hevige branden.

Op het eiland Malta werden verscheidene
vliegvelden en andere militaire inrichtingen
opnieuw door Duitsche gevechtsvliegtuigen
aangevallen.

Gisteren, 1 Januari, werd uit het hoofd-
kwartier van den Führer gemeld :

„De in Feodosia aan land gezette Sovjet-
strijdkrachten en haar ravitailleeringswe-
gen over de Zwarte Zee zijn door sterke
afdeelingen der luchtmacht aangevallen.
De vijand leed aanzienlijke verliezen aan
menschen en materiaal.

In de middenzone van het Oostelijke
front duurden de hevige gevechten ook
gisteren voort. De luchtmacht zette de stel-
selmatige stormg der vijandelijke aanvals-
bewegingen voort. Verscheidene
werden in brand gebombardeerd, 'spoorlij-
nen en rollend materiaal vernield.

Aan het Ilmenmeer is een vrij groot aan-tal Sovjetvüegtuigen door bomaanvallen op
den grond vernietigd.

In Noord-Afrika hadden de gevechten derDuitsch-Italiaansche strijdkrachten in hetgebied om Agedabia ook de laatste dagen
een gunstig beloop. Opnieuw werden 48
pantserwagens en talrijke gepantserde ver-kenningswagens vernield. B_ luchtgevech-
ten werden drie Britsche jagers neerge-
schoten. .

Overdag er), des nachts zijn vijandelijke
vliegvelden op Malta door de luchtmacht
aangevallen".

Pétain over Frankrijks
toekomst.

VICHY. (D.N.8.). — Maarschalk Pétain
heeft de chefs van de buitenlandsche diplo-
matieke vertegenwoordigingen ontvangen, die
hem, vergezeld van hun voornaamste mede-
werkers, hun gelukwenschen kwamen aanbie-
den.Bü deze plechtigheid warenook de plaats-
vervangende minister-president, admiraal
Darlan, alsmede de leden van het burgerlijke
en militaire kabinet aanwezig. Namens het
corps diplomatique verklaarde de pauselijke
nuntius Valerio Valeri o_i. het volgende : Het
is te hopen, dat Frankrijk geroepen zal zijn
in een tot vrede gekomen en eensgezind Euro-
pa zijn rol te speler-

De president van de Fransche republiek
Pétain zeide in zijn antwoord o.a. :

„Mijn land wenscht in het kader van zijn
middelen bij te dragen in het ontstaan van
een gepacificeerde en een herboren wereld. In
dezen geest denkt het na over den zin der
gebeurtenissen, waarvan de draagwijdte dik-
wijls het menschelijke begrip te boven schijnt
te gaan is het bezig met een revisie van alle
verbruikte waarden en werkt. htH ..un zichzelf
om een dafrelljksche overwinning te behalen
op de moeilijkheden, die hèt la-Wr-'-vtm alle
kanten aanvallen. Ik heb alle gezonde krach-
ten, die het heden en het verleden van
Frankrijk in zich dragen, willen verzamelen
om Frankrijk de mogelijkheid te bieden met
zijn eigen middelen het hoofd te bieden aan
de moreele en materieele crisis, die de fun-
damenten der beschaving doet wankelen".

Maarschalk Pétain heeft aan den Führer
" ter gelegenheid van de jaarwisseling een ge-
lukwenschtelegram gezonden. Pétain heeft
eveneens telegrammen gezonden aan de
staatshoofden van Japan, Italië alsmede aan
den Paus.

Radiorede van Pétain.
VICHY. (D.N.8.1. — Maarschalk Pétain

heeft Donderdagavond een radiorede gehou-
den tot het Fransche volk. Hij wees op de uit-
breiding van den oorlog, èn zei, dat Frankrijk
buiten het conflict blijft, en gaf uiting aan
de hoop, dat de toenadering tot Duitschland
verder vorderingen zal maken. Ik beschouw,
zoo zeide hj) o.a, de sluikhandelaars en nieu-
we rijken der nederlaag als tegenstanders der
Fransche eenheid. De Fransche landbouw
blijft de ware hoop des lands en zijn .beste
reserve, zei Pétain. Spr. zeide voor zijn land
noch marxisme, noch liberaal-kapitalisme te
willen, en betoogde dat het Fransche Impe-
rium in éclatanten vorm zijn trouw aan den
dag heeft gelegd, en deed tenslotte een be-
roep op de Franschen om hem bij den vae-
desopbouw te helpen.

Emstige spoorwegongelukken.
In Engeland en Frankrijk.

In de vroege ochtenduren van 28 Decem-
ber j.l. is op het eensporige traject Armen-
tieres-Meville tusschen de stations Laventie
en Labruquiere-Estralres een ernstig spoor-
wegongeluk gebeurd. Twee treinen z.n door
nog niet opgehelderde oorzaak zoo hevig te-
gen elkaar ingereden, dat acht wagens bijna
volkomen verbrijzeld werden. 48 personen
werden hierbij gedood en talrijke anderen
ernstig gewond Onder de gedooden bevindt
zich een lid van de Duitsche weermacht. Het
reizigersverkeer kon tijdens de versperring
van het traject gehandhaafd worden door
overstappen. Het traject, waarop de ramp
zich heeft afgespeeld, wordt door de Federa-
tion Nationale des Chemins de Fer met
Fransch personeel gereden.

Voorts meldt Reuter, dat nabij Eccles, een
dicht bij Manchester gelegen plaats, een uit
Rochdale komende trein op een stilstaanden
trein is gereden. 17 reizigers werden gedood
en 81 deels zwaar gewond in de ziekenhuizen
opgenomen.

Nederlandsche Arbeidsdienst.
Alie kampen zijn bezet.

Naar wij vernemen is de belangstelling voor
een vrijwillige dienstneming _ij den Neder-
landschen arbeidsdienst in zoo ruime mate
gebleken, dat de 30 bestaande kampen voor
jongemannen ln de op 5 Januari a.s. aanvan-
gende periode bezet zullen zijn zonder dat
men gebruik heeft behoeven te maken van
de mogelijkheid tot oproeping voor een ver-
plichte dienstneming.

Zestien kampen waren dezen winter reeds
in gebruik, de 14 overige zullen op 5 Januari
haar nieuwe bewoners ontvangen. De dienst-
tijd voor de op dezen datum komende ploe-
gen duurt tot 20 Mei a_>., behoudens moge-
lijkheid tot vrijwillige verlenging. De bezet-
ting per kamp bedraagt 130 a 140 man.

lntusschen worden nieuwe kampen ge-
bouwd met het oog op de uitbreiding van den
NA.D-, welke per 1 Juni a.s. gereed moet
zijn voor de zorricrploegen, waarin o.a. deaanstaande studenten zullen worden opge-
nomen.

CHURCHILL WEER IN WASHINGTON.— Volgens Associated Press is Churchillnog gisteren uit Canada. ____■ Washington te-

NIEUWE BONNEN.
Voor het tijdvak van 4 Januari tot en met

10 Januari zijn voor brood, vleesch en aard-
appelen de bonnen 02 A en 02 B aangewe-

zen. Op den bon 028 vleeschwaren is »_
rantsoen verkrijgbaar.

Vanaf 4 Januari tot 14 Februari geldt nr.
26 van de brandstoffenkaart voor petroleum.

Toilet- en huishoudzeep.

Onderstaande bonnen geven recht op het
koopen van de daarachter vermelde hoeveel-
heden zeep. .

Gedurende het tijdvak van 1 Januari tot
en met 31 Januari a.s. geeft de'met „194 ge-
nummerde bon van de „bonkaart algemeen ,
alsmede de met „F zeep" gemerkte bonnen
van de Zeepkaarten P en Q, welke respec-
tievelijk ten behoeve van kinderen beneden
den leeftijd van twee jaar en van een leeftijd
tusschen twee en acht jaar zijn uitgereikt,
recht op het koopen van :

hetzij 150 gram toiletzeep (samenstelling
van na f September 1940) ;

hetzij. 90 gram huishoudzeep :
hetzij 200 gram zachte zeep (samenstelling

van voor 1 ian. '41) ;
hetzij 150^-am zachte zeep (samenstelling;

van na 1 Jan. 1941) ;
hetzij 100 gram zachte zeep (samenstelling

van na 31 Aug. 1941) :
hetzij 250 gram zeeppoeder ;
hetzij 450 gram waschpoeder.
Stukken huishoudzeep van 120 gram, welke

nog in omloop zijn, mogen tegen inlevering
van één bon worden uitverkocht.

Gedurende bovengenoemd tijdvak geeft de
met „F toiletzeep" gemerkte bon van de
zeepkaart P, welke aan kinderen beneden
den leeftijd van twee jaar is uitgereikt, recht
op het koopen van 75 gram toiletzeep van de
oude samenstelling.

Volledigheidshalve wordt er nog op gewe-
zen, dat waschpoeder niet gekocht kan wor-
den door het publiek, doch uitsluitend wordt
beschikbaar gesteld ten behoeve van was-
scherijen.

Zeep voor waascherijen.

De bestaande regeling ten aanzien van d«
wasscherijen blijft onverminderd van kracht.

De wasscherijen zijn derhalve verplicht voor
elke twintig kilogram droge vuile wasch een
zeepbon van het publiek in ontvangst te ne-
men. Zooals reeds voorgeschreven Is, dienen
de wasscherijen eerst een bon van hun klan-
ten in ontvangst te nemen en pas daarna een
hoeveelheid van twintig kilogram waschgoed
hetzij ineens, hetzij bij gedeelten in behan-
deling te nemen.. De aandacht wordt er op gevestigd, dat bo-
venstaand voorschrift ook geldt voor de zoo-
genaamde „waschverzenders", die slechts all
tusschenpersoon tusschen het publiek en de
wasscherijen optreden.

De wasch van kantoren, hotels, café's enz.
voor zoover het handdoeken, poets- en stof-
doeken, servetten, tafellakens e.d. betreft,
kan ter behandeling worden gegeven zonder
dat daarbij bonnen behoeven te worden af-
gegeven.

De hiergenoemde uitzonderingen gelden
derhalve niet voor beddegoed van hotels.

Voorts geeft de met „L" gemerkte bon van
de textielkaart, welke is uitgereikt aan man-
nen en jongens, die zijn geboren voor 2 No-
vember 1926, gedurende het tijdvak van 1
Januari tot en met 30 April 1942 recht op het
koopen van 50 gram scheerzeep of een tube
dan wel een pot scheercreme.

Moordaanslag te Barneveld.
Het slachtoffer overleden.

1 Woensdagavond, ongeveer acht uur, bevond
de pluimveehandelaar J. Westeneng uit Bar-
neveld zich in een café bij het station, toen
zekere Kok uit Voorthuizen daar binnen-
kwam. W. schrok blijkbaar door de komst
van dezen bezoeker en verliet overhaast hetcafé, waarna ook Kok naar buiten ging en
den ander naliep.
K trok toen op een gegeven oogenblik plot-

seling een mes en bracht den ander daar-
mede een steek in de hartstreek toe. De ge-
troffene zakte hierop terstond ineen en was
vrijwel op hetzelfde oogenblik dood.

De dader kon kort daarop door de politie
worden gearresteerd.

Het slachtoffer en de dader K. bleken den
geheelen middag samen op stap te zün ge-
weest en ten slotte in een café bij het sta-
tion'te zijn aangeland.

Over een kleinigheid ontstond al spoedig
een meeningsverschil tusschen de twee man-
nen, waarna de een den ander uitdaagde
naar buiten te komen en het daar uit te
vechten. Wat daar gebeurde, kon nog niet'
worden gereconstrueerd, want er waren geen
getuigen aanwezig maar de cafébezoekers
zagen enkele minuten later W. weer binnen
komen, terwijl hij uitriep : ik ben gestoken,
maar het is niets. Een paar seconden later
zakte hij ineen.

De onmiddellijk ontboden geneesheer kon
slechts den dood constateeren. De ongelukki-
ge bleek door een messteek recht in het hart
getroffen te zijn.

De dader K., die spoedig gepakt kon wor-
den, kon nog niet verhoord worden, daar hij
onder den invloed van sterken drank ver-
keerde. Het slachtoffer W. was gehuwd en
laat een vrouw en een kind achter.

De burgemeester van Barneveld, de heer J.
Westrik. die als hulpofficier van justitie met
het onderzoek belast is, stelde het parket te
Zutfen van een en ander op de hoogte.

Geen familieberichten naar
Indië.

De voorgenomen uitzending van familie-
berichten op Oudejaarsavond naar Indië is
niet doorgegaan. De persdienst van den Ne-
derlandschen Omroep meldde hieromtrent,
dat, in verband met de reactie, die van Ne-
dedfcndsch-Indische zijde op dit voornemen
volp.e, het beluisteren van deze familiebe-
richten sterk belemmerd zou worden. Beslo-
ten werd bedoelde uitzendingen voorloopig
niet te doen plaats vinden.

Aankoop van kunstwerken door
den Rijkscommissaris.

Rijkscommissaris dr. Seyss-lncsuart heelt
een bezoek gebracht aan de tentoonstelling
van de Nederl. federatie van beeldende kun-
stenaars in het Rijksmuseum en daarbij de
volgende kunstwerken aangekocht :

Th. van Delft „Dooiweer", F. Engel „Pol-
derland", P. de Haard „Echtpaar. B. J. van
den Heuvel „Bloemen", W. A. van Leeuwen
„Stilleven", H. C. van Maurik „Uien', Alb.
Mulder „Montceuille sur mer", T. Pluymers
„Meertje", A. Potgieter „Najaarsstemming ,
J. Scherrewitz „Brabantsche koestal', W.
Wijmans „Straatje te Elburg" en de grafie-
ken .Winter" van G. van Duffelen en „Roo-
versnest" van H. van Ingen.

Liefdadigheid bestaat niet meer; l
Zij is nu zoo gericht,
dat helpen van een landgenoot,
verheven is tot plicht.

Lijst-collecte Winterhulp-Ne-
derland 2 en 3 Januari.

Giro 5553.In een van de ziekenhuizen te Amsterdam was de Rijkscommi-saris gast bij de Kerst-
fee-ttltr-U- Eea "verzicht vm de -.al tö denc het spelen van de KerstUederen.
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GEWESTELIJK NIEUWS
MGR. A. A SUYS OVERLEDEN.
Te Nijmegen is Woensdagochtend na een

vrij langdurige ongesteldheid overleden Mgr.
A. A. Suys, stichter der H. Landstichting.
Mgr. Suys was geboren Bosschenaar en
werd reeds een jaar na zijn priesterwijding
benoemd tot vice-prefect van het Klein Se-
minarie te.St. Michielsgestel.

Van 1898 tot 1911 was hii kapelaan te
Waalwijken in dezen tijd maakte hij enkele
reizen naar het H. Land waardoor bij hem
de idee rijpte van de stichting die zijn le-
venswerk zou worden. Met de medewerking
van den toenmaligen bisschop van 's-Herto-
genbosch, Mgr. van de Ven, ton hij deze
plannen tot uitvoering brengen In 1915
stichtte hij bovendien de nieuwe parochie
Meerwijk bij Nijmegen. Zijn H. Lanrlstich-

verd beroemd tot ver buiten de grenzen
van ons land en trok jaarlijks duizenden
aan

Bij zijn 40-jarig priesterfeest in 1936 werd
Mgr. Su*.. tot Geheim Kamerheer van Z. H.
den Paus benoemd.

Naar wij vernemen zal de begrafenis van
Mgr. Suys plaats vinden Zaterdag om elf uur
in de Caenaculumkerk op de H Landstich-
ting, waarna het stoffelijk overschot zal wor-
den bijgezet in de crypte vanden Calvarie-
berg aldaar.

BELASTINGDIENST.
Met ingang van 15 Januari 1942 wordt de

directie der directe belasting^, invoerrech-
ten en accijnzen te Breda opgeneven en zul-
len de tot het gebied van deze directie be-
hoorende inspecties, bureaux kantoren enz.
ressorteeren onder de directie der directe be-
lastingen te 's-Hertogenbosch.

VIER BURGEMEESTERS IN EEN
JAAR.

De beide miniatuur-gen-eenten in Oost-
Brabant Eschaien en Gassel hebben het op
hun ouden dag. zij worden n.l. binnenkort
opgeheven gepresteerd een zeer bijzonder re-
cord te vestigen. Zij hebben beiden namelijk
in het jaar 1941 het voorrecht gehad niet
minder dan vier burgemeesters aan het be-
wind te zien Bij de intrede van het jaarvas
de heer Peters in beide gemeenten burge-
meester. Hij werd opgevolgd door mr. L. de
Bourbon die na enkele maanden benoemd
werd tot burgemeester ' van Oss In dians
plaats kwam mr H. Muijser die nog juist
voor het einde van het jaar benoemd wevd
tot burgervader van Nieuw Ginneken En op
Oudejaarsdag werden de beide record-ge-
meenten verrast met de komst van den nieu
wen waarnemer de heer Schram die nu op
zijn beurt een record is gaan vestigen daar
hij bovendien burgemeester -is *_n Katwijk
en Lijnden en dus thans in drie geme.ntën
den scepter zwaait.

De dorpsfanfares hebben hier wel hun be-
zigheid !

PROVINCIALE BIJDRAGE VOOR
„MOEDERHEIL"

De Commissaris der provincie, beschikken-
de op het verzoek van de Stichting „Moeder-
heil" t.e Ginneken om voor het jaar 1942 een
bijdrage uit de provinciale kas te ontvangen;
heeft besloten aan deze Stichting voor het
jaar 1942 eene provinciale bijdrage te ver-
leenen van f 750. onder voorwaarde dat na
afloop van het subsfdiejaar een verslag en
een exploitatierekening over dat jaar worden
overgelegd. _
HEEMKUNDFGE STUDIEDAGEN.

Onder auspiciën van de „Werkgemeen-
schap voor Brabantsche heemkrunde" worden
te Oudenbosch op 3 en 4 Jan. a s. telkens van
2 tot 5J_O uur heemkundige studiedagen geor-
ganiseerd betreffende West-Brabant

Deskundige sprekers zullen inleidingen
houden over het landschap, de historie en de
taal, over de kunst en de fraaie letteren, over
het volkskarakter en de economie van deze

PRIJSAANDUIDING.
Voor het niet aangeven van de prijzen der

goederen legde de Inspecteur voor de Prijs-
beheersching te 's-Hertogenbosch boeten op
van f 2.50 tot f 25.

DOODELIJK ONGEVAL TE
TILBURG.

Woensdagmiddag reden in de Lange Schijf
straat te Tilburg twee aaneengekoppelde
vrachtautos. Op de laatste auto zaten eenige
mannen. Een van hen. de achttienjarige J-
D uit de De Ruyterstraat aldaar, sprong
terwijl de autoês reden, van den wagen af.
Hij bleef met zün kleeren aan den achter-
kant van den wagen haken en viel vlak voor
een der achterwielen. Het wiel ging hem
over het hoofd. (Tijdens het transport naar 't
ziekenhuis is het slachtoffer overleden.

JACHT OP EEKHOORNS.
In de bosschen gelegen in de nabijheid

van den IJzeren Man onder Vught, werden
vijf personen bekeurd, die met luchtbuksen
op eekhoorns aan 't schieten waren.

Een tiental doode eekhoorns alsmede eeni-
ge luchtbuksen, hengelstokken en een paar
klimsporen. werden in beslag genomen.

BOUW ARBEIDERSWONINGEN
TE MADE.

Het gemeentebestuur van Made is begon-
nen met den bouw van een elftal arbeiders-
woningen, waarin van Rijkswege een voor-
schot wordt verleend van f 52,650.

Deze nieuwbouw is het gelukkige resultaat
van onvermoeid streven van de zijde van
Mades gemeentebestuur, dat overtuigd van
het nijpend gebrek aan geschikte arbeiders-
woningen, alles tn het werk stelde om aan dit
tekort het hoofd te bieden en er thans in
geslaagd is met medewerking van den In-
specteur der volkshuisvesting aan de Nieuwe
Laan vier dubbele en - aan de Valkenberg-
straat drie enkele gemeentevvoningen neer te
zetten. ledere woning heeft de beschikking
over een flink stuk cultuurgrond.

PUDDINGPOEDER.
Vooral aan de grenzen schijnt het zeer

voord-ehg te zijn. een handeltje in allerlei
levensmiddelen op te zetten Personen uit
andere landen, waar de voedr.elvoorzjflping
minder goed geregeld is dan bil ons, beta-
len noodgedwongen te hooge prij-en

Te avond qf morgen loopen de verkoopers
tegen de lamp en volgt straf. Zoo verkocht
cle landbouwersvi-fjuw F. J te Zundert aan
een Belgische puddingpoeder voor f 3 per kg,
terwijl de toegelaten prijs f 26 per kg hier-
voor was. dus voor het 12-voudige van den
geldenden prijs. Zij kreeg hiervoor van den
Inspecteur voor de Prijsbeheerschlng te 's-
Hertogenbosch f 100 boete, zoodat deze han-
del haar niet veel voordeel opleverde.

WEGOMLEGGING BEWESTEN
THOLEN.

Door de gemeente Tholen is destijds een
plan ontworpen, voor den aanleg van een weg
bewesten de str.d. dat echter niet de instem-
ming heeft kunnen verwerven van den toen-
maligen Raad der gemeente zoodat het niet
in uitvoering is gekomen.

Aangezien deze wegaanleg een belang-
rijke verbetering zou beteekenen voor het
doorgaande verkeer, omdat daardoor de nau-
we en bochtige traverse door de stad zou
kunnen worden vermeden, heeft de A N.W.B,
aan den Burgemeester dezer gemeente ver-
zocht de uitvoering daarvan zooveel mogelijk
te willen' beverrderen

Heden moet verduister, worden van
's avonds S 38 tot 9.50 Zaterdagmorgen.
Maan op 18.01; onder 9,53 Zaterdag-
morgen.
Heden Volle Maan.

STAD BREDA.

DISTRIBUTIEDIENST
Breda — Ginneken — Princenhage

Terheijden en Teteringen.
DISTRIBUTIE VAN SCHOENEN.

De Directeur van den Distri-
butiekring Breda brengt ter
__nnis van de Ingezetenen van
-ovengenoemde gemeenten, dat
vanaf Maandag 5 Januari a.s. bij
de plaatselijke kantoren (te
Breda echter uitsluitend in het

pand Cixigeistraat 2} van 9.30 tot 12.30 aan-
vraagformulieren MD 119 voor schoenenkunnen worden afgehaald; de formulieren
moeten thuis worden ingevuld en onder
aanbieding van de distributie-stamkaart
van de'nlgene voor wie(n) de schoenen
worden gevraagd, worden ingeleverd.

Schriftelijke aanvragen om toezending vaneen formulier MD 119 worden niet behan-
deld.

De formulieren dienen door 'het g"ezir_>-
hoofd te worden ingevuld en onderteekend.
De inlevering kan geschieden tot en met
Zaterdag 10 Januari a.s.

In de brievenbus geworpen formulieren
worden niet behandeld. Men ontvangt na-
dien bericht of een schoenen_an als aange-
vraagd is toegewezen.

Heeft men vóór 31 Januari a.s. geen be-
richt ontvapg-n, dan moet ,de aanvraag
als vervallen worden beschouwd. Na 10 Ja-
nuari aangebc/en formulieren worden niet
in behandeling genomen.

Correspondentie over beslissingen kan niet
Üan by hooge uitzondering ta behandeling
worden genomen.

De Directeur van den Distrlbutle-
krlng. 49.

BURGEMEESTER SERRARIS NEEMT
AFSCHEID VAN AMBTEREN-

CORPS.
Een treffende plechtigheid.

Op Oudejaarsdag, «enige uren vóórdat deoude gemeente Ginneken en 'Bavel tot hetverleden zou gaan behooren heeft de bur-gemeester van Ginneken en Bavel voor delaatste maal zün ambtenarencorps om _ich
heen vereenigd gezien en ln de gelegenheid
gesteld afscheid te nemen van hun bur-gemeester

De plechtigheid van het afscheid en de
seaachte dat met dit afscheid tevens het
einde van de gemeente Ginneken en Bavelwas eekomen, heeft op alle aanwezigen eenmerkbaren indruk gemaakt: er ziin slechts
weinig maar daarom niet minder ernstig
gemeende woorden gesproken en het wasvelen ambtenaren, die reeds vele jaren voor
de hun lief geworden gemeente hebben ge-
arbeid, aan te zien dat zij moeite hadden
hunne gevoelens te verbergen.

Nadat de burgemeester met mevrouw enFreule Serraris hunne plaatsen achter degroene tafel in de raadszaal hadden inge-
nomen en het voltallige ambtenarencorps
de politie en de gemeente-arbeiders stondenopgesteld nam de gemeente-secretaris de
heer A. G. Bastiaansen het woord om den
burgemeester een afscheidswoord namens 't
geheele gemeente-personeel toe te spreken.

De secretaris wees erop. dat het nog zeer
kort geleden is dat in dezelfde raadszaal
hetzelfde gezelschap bijeen was om den
burgemeester te huldigen bil gelegenheid
van zjjn 25-jarig jubileum als burgemees-
ter der gemeente Ginneken en Bavel.. TJ bliift voor ons. aldus soi-eter. Burge-
meester Serraris en wij allen hopen, ook
na 1 Januari 1942 op uw invloed en steun
te mt^Jii blijven reken_n: leder van ons heeft
reden iJ dankbaar te zijn voor de wüze
waarop U steeds onze belangen hebt willen
behartigen, wil zullen dit niet vergeten.

Spreker voegde hieraan nog een persoon-
lijk dankwoord toe voor den steun en welwil-
lendheid welke steeds de verhouding tus-
schen den Burgemeester en den secretaris
der gemeente hebben gekenmerkt.

De burgemeester, nam hierop het woord.
..Ik heb alcus de burgemeester, gedaan

wat ik kon en wel naar mijn beste krach-
ten. Dank hiervoor heb ik niet noodig wan:
ik deed het van ganscher harte.

Spreker maakt een vergelijking met een
bijeenkomst van.2s jaar gleden en gaat na
hoe het gemeentelijke apparaat in die jaren
is g_-To_-d zoodat de raadszaal thans niet
groot genoeg is om het gemeentelijke per-
soneel te bevatten.

Spreker dankt God die hem de kracht
hseft geschonken zün taak te volbrengen:
daarnaast is het Mevrouw Serraris geweest
die hem de vervuiling van zijn soms zware
taak door haar hulp en steun heeft ver-
licht

Na een dankwoord voor dien- gemeente-
_s_c:etaxis voor diens hulp en hartelijke

-nee oe lange Jaren dat
spreker met hem heeft samengewerkt, be-sluit spreker diepbewcgen met een samen-
vatting van de onderlinge verhouding. Er
heeft hier steeds geheerscht een sfeer van
hartelijkheid en genegenheid: de geest wa.
hier uitstekend, de herinnering hieraan en
aan TJ allen persoonlijk zal bij mij steeds
lev.ndVi blijven, aldus de burgemeester.

Namens het gezamenlijke personeel ber-
den hierop aan mevrouw Serraris bloemen
aangeboden waarna allen gelegenheid kre.
gen om persocnlilk afscheid van hun bur-
gemeester te nemen.

AGENDA.
VRIJDAG 2 JANUARI. K A. Theresia-

parochie: „Broeder Thomas en de drie
Rovers" Graanbeurs 19 uur. , __

J , ,
ZONDAG 4 JANUARI Tooneelver. Dilet-

tant" Zaal Kind van Gastel. 19.30 uur
ZONDAG 4 JANUARI Bredascne Or*e_t

Ver. Uitvoering met W. Noske Concordla.
1415 uur. _ ,
ZONDAG 4 JANUARI. K. A. Teresta-

parochie: ,3roe_ler Tnomas en de drie
Rovers". Graanbeurs 15.30 uur.MAANDAG 5 JANUARI Oosterhoutsche
Nachtegalen Operette Dé nieuwe Nach-
tegaal" Concorcia. 19.30 uur.DINSDAG. 6 JANUARI. ... A. Teresla-
Parcchie: „Broeder Thomas en ce drie Ro-
vers". Graanbeurs. 19 uur.

Bioscopen.
CASINO: Prima Donna met Zarah Lean-ö" (Vanaf 1 Januari).
CrRAND: 7 Jaren Pech met Hans Moser.Tneo.Ungen i_a Wüst e.a. ('Vanaf 1 Jan.)
LUXOR: Pantserkruiser Sebastopol met

Weraer Hinz. Theodoor Lr_s. Camilla Hom.PALEIS: Moeder, met KAthe Dorsch en
Paul H-iuiger (vanaf 31 Dee.)

Een gezellige avond.
NIEUWJAAR BIJ BONUS EVENTUS.

De vereeniging Bonus Eventus handhaaft
haar traditie om jaarlijks op den eersten riag
van het jaar een gezeUigen avond voor de
leden in te riphten. Het z'Jn immer avonden,
die zich kenmerkeo door een gezellige en
prettige sfeer. De programma's ziin op de
sfeer van dat jaarbegin afgestemd. Dus geen
zwaarwichtige programma's, geen tooneel-
avonden in grooten stijl, geen geneugten van
zeer artistieke allure. Slechts lichte kost, die
gemoedelijkheid en vroolijkheid brengt. Die
passen bij het jaarbegin, dat we toch allen
blii en hoopvol gestemd zijn aangevangen.

In afwijking van vroegere jaren bleef de
Nieuw.jaarswensch van Thomasvaer en Pie-
ternel ditmaal uit. Zij wachten dit nieuwejaar ten einde, in de hoop. dat er dan weer
ceis en vree over de wereld zal heerschen enmet het voornemen dan weer opnieuw den
Bredaschen Nieuw.jaarswensch de Concordia-zaal in te sturen.

In de plaats daarvan zorgde de vier van
Tholen en van Lier voor de gezelligheid,
daarbij in stevige mate gesteund door het
jodeltrio „De drie Schavuiten" en door hét
Bredasche amusementsorkest „De Fiësta-
Band"

In de plaats daarvan zorgde de vier van
Tholen en van Lier voor de gezelligheid,
daarbij in stevige mate gesteund door het
jodeltrio „De drie Schavuiten" en door hét
Bredasche amusementsorkest „De Fiësta-
Band".

Die samenwerking leidde in de bijna geheel
gevulde Concordia-zaal tot een groot, genoeg-
lijk en gemoedelijk familiefeest. De prettig
gestemde familie kwam niet moegezongen met
de liedjes van Tholen en niet moegeklaot voor
het optreden der Vier. zoowel als voor datvan de prettig züigerde Schavuiten en het
uitstekend spelende Fiësta-orkest. dat men
met veel genoegen weer eens beluisterde. Men
mag het waardeeren. dat Bonus Eventus op
dete wiize een ensemble uit eigen stad de ge-
legenheid gaf zijn kunnen te toor.en.

TOONEELAVONDEN IN DE R.K.
JONGELINGSCHAP.

In de zaal van de R. K. Jongelingschap aan
de St. Janstraat waren er in de voorbije da-gen enkele tooneelavonden belegd. Door eenaantal jongelui uit verschillende parochies
der stad werd er oudergewoonte weer een
tooneelstuk opgevoerd. Vroeger vonden die
avonden jaarlijks plaats, maar door mobili-
satie en oorlog vonden zij eenige malen geen
doorgang.

Ditmaal was de groep tóoneelisten weeraangetreden. Onder leiding van den heer van
Roermund was een blijspel ingestudeerd, . Degemoedelijke achtervolging getiteld, waar-mee zich een drietal malen een geheel "ge-vulde zaal amuseerde. Op Nieuwjaarsdag vondde derde avond plaats, die opnieuw een zeertalrijk publiek getrokken had, dat de zaal totin de uiterste hoeken vulde. Met veel plezier
vertolkten de tóoneelisten hun rollen en met
nog meer plezier volgden de toeschouwers de
vele verwikkelingen van dit blüspel.

Dat uitten zü na afloop van elk der bedrij-
ven met een enthousiast applaus, daarmee-
dank brengend aan den ijver van de spelers,
den regisseur, den heer van Roermund. en
kapelaan Aarden, die zich voor de opvoerin-
gen door de R.K. 'Jongelingschap zeer ge-
ïnteresseerd had. ,

PLAATSINGSBUREAUX R. K. VER
TOT BESCHERMING VAN

MEISJES.
Naar aanleiding van een aankondiging lnonz advertentie-kolommen en een daarop

aansluitende redactrc-neele mededeeling,
welke dezei dagen in ons blad verschenen
willen wü er de aandacht op vestigen datalléén de plaatsingsbureaux van fle Ver. tot
Bescherming van meis.jjes gesloten zün. De
werkzaamheden van ce vereeniging worden
evenwel voortgezet. Dit laatste in tegen-
stelling tot 't in bovenbeodeld bericht abu-
sief meegedeelde.

DE BARONIE.
Gilze.

K. A. — In onze parochiekerk werd door
pater er Calasanctius O.C. op duidelijke
wijze doel en werking der Kath Actie uit-
eengezet.

Op dezelfde bijeenkomst zong Con Amore
uit het door haar dezer dagen opgevoerd
Kerstoratorium.

De zang kwam nu in het kerkgebouw nog
beter tot, zün recht.

Naar wü vernemen, was deze samenkomstbedoeld voor K.A.-leden boven' de 30 terwijl
Zondae a.s» de gehuwden der vrouwelijke
afdeeling van ce Kath Actie zullen bijeen-
komen.

Teteringen.
Benoeming gem. ontvanger. — In de va-

cature ontstaan door de ontslagaanvrage
van een heer A. W. Verlegh als gem. ont-
vanger is met ingang van 1 Jan 1942 in
deze functie benoemd de eerste ambtenaar
ter secretarie de heer C Meeuwesen.

Gem Politie. — In verbandmet de grens-
wijziging is de gemeente-veldwachter P. Bi
J Waatles overgegaan naar het politiecorps
te Breda.

ROOSENDAAL E.O.
Roosendaal.

O-deiaarsavond. — 't Was rustig in de stra
ten op Oudejaarsavond. Hier en daar was er
in cafés wat n uziek en kon men oos vanfle
oudejaarsstemming iets merken. Enkele
groepjes waren samen op stap. vooi net
overige was het stil, ook rond 12 uur. op
welk tijdstip alleen enkele locomotieven op t
staticnsemplacement hun gefluit heten hoo-
ren

De notitie, die op dezen avond heusch wel
wat door de vingers ziet vanwege het at-
scheid vieren moest zich toch ontfermen over
een persoon, die zich machteloos m de
straatgoot had gewerkt Hii kreeg gratis lo-
gies.

Ken wielrilder vond net blijkbaar licht ge-
noeg vanw*^e de volie maan en reed dan
ook maar lustig zonder ver.ichrmg per rij-
wiel huiswaarts. Ook dit kon de politie niet
goed vinden.

Afscheid ten stadhuize — Bii de jaarwisse-
ling behoort de traditie van .het komen en
gaan. Oude getrouwen verlaten nun post, we-
gens het bereiken van den leeftijdsgrens,
jonge krachten nemen hun plaats in.

Oek ten stadhuize werkt die traditie dogr.
Op Oudejaarsmorgen vond daar het afscheid
plaats van den gemeente-ontvanger, den heer
Raaymakers, die zal worden opgevolgd -tooi-
den heer V Groenewoud en van den/ con-
troleur der gemeente-financien den heer F.
Grosveld. die wegens drukke werkzaamheden
den gemeentedienst gaat verlaten Deze laat-
ste was door omstandigheden verhinderd het
afscheid bil te wonen.

Het college van B. en W. en de verschil-
lende hoofden van takken van dienst hadden
zich om den scheidenden geme-nte-oiu. an-
ger verzameld en de burgemeester opende de
rij van sprekers, om in. warme bewoordingen
de vele verdiensten van den neer Raayma-
kers te belichten. Hij roemde zijn groote
werkkracht, zijn nauwgezetheid en de voor-
beeldige wiize waarop hij Roosendaal- finan-
ciën in zijn lange diens'penode heelt, be-
heerd.

(Talrijke sprekers voerden daarna nog net
woord. Velen lieten hun speech vergezeld
gaan van een fraaie bloemenhulde. Namens
het voltallig personeel werd den scheidenden
ontvanger een secretaire aangeboden De
heer Raaymakers bracht allen, op de eerste
plaats den burgemeester, in hartelijke be-
woordingen dar.k voor den lof hem toege-.
zwaaid.

Aangezien de heer F Grasveld persoonlijk
niet aanwezis was. kon de lof, welke hem
van vele ziiden gebracht werd. nem niet be-
reiken. Zijn hartstocht voor de jacht ken-
nende, bood men hem' een sier-ekster aan.

Men bleef nog enkele c_.32nbltl.ken genoe-
gelijk bijeen.

DEN BOSCH.
Een mislukte ontsnapping. — Van een twee-

tal arrestanten dat onder marechaussee-
geleide in een taxi naar het station Dt-n
Bosch werd gebracht zag er éen kans er tus-
schen uit te knijpen. Ziln vlucht was echter
nutteloos want in zün haast liep hij tegen
een lantaarnpaal en kwam te vallen., De
marechaussees waren er bil als de kippen en
arresteerden hem opnieuw.

De Rijwielplaag. — De fietsendieven blij-
ven hun slag slaan. Sinds de Kerstdagen
kwamen niet mineer dan 18' gedupeerde
fietsers hun nood op het politiebureau kla-
gen. Er is voof de recherche dus werk genoeg
aan den winkel.

De politie heeft H Th. B. aangehouden
in verband met een diefstal van tabak uit
een goecerenloods der spoorwegen.

TILBURG E-O.
Tilburg.

ZOVeren priesterfeest. - V^J^J^^- *ltf„L van Eerd missionaris, vierde Zondag zijn
25-jarig priesterschap. In de parochie 'irouw
laan celebreerde de jubilaris een plechtige H.
Mis met assistentie. Na de H. Mis zong het
koor de priestercantate van Haagt..

Op de pastorie vond een druk bezochte re-
ceptie plaats, waarop verschillende cadeaux
en bloemen werden aangeboden.

Opgepast! — Met ingang van heden is de
waarschuwingsperiode om en zullen over-

tredingen der nieuwe verkeersvoorschriften
-ogenblikkelijk worden bekeurd.

Tilburgsche Kunstijsbaan
Zondag-middag half driel IISHOCKEY-Demonstratie

Tilburg - Whit Star-Sixs.
Princenhage.

INLEVERING INKWARTIERINGS-
BILJETTEN.

De Burgemeester van Princen-
hage brengt ter kennis van be-
langhebbenden, dat de Inlevering
van inkwartieringsbiljetten over
de maand December 1941 moet
plaats hebben ter Gemeentese-
cretarie (Princenhage) op Woens-

dag, den 7 Januari 1942 des voormiddags van
10 tot 11 uur.

Niet tijdig ingediende biljetten zullen bui-
ten behandeling bujven.

Princenhage, den 31 December 1941.
De Burgemeester voornoemd,
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ZIJ DIE SLAAGDEN
Examen Pont.

Voor het vaardigheidsdiplcma Machine-schrijven slaagden o.m mei H. G v d.Velde te 's-Hertogenbcsch en de heeren J.A. H Bierman.. J. Been W. H van Galen te's-Hertogenbosch.
Voor kantoorstenograaf slaagden mei G.J van Eest en de heer J. van Opstal te's-Hertceenbosch.
Voor Nederland.sche Handelscorrês-onden-

tie mei F. L, v. d. Bosch en de heer W. P
v. d. Stappen te 's-HertogenbMch.

Boekhouden M.O.
Afd. Q. Geslaagd de heeren T. T. Smulders

MS.J, V, M. T«& __c _!«]___- Tilburg,

GEMENGDE BERICHTEN.
SMOKKELENDE CAFEHOUDSTER EN

HAAR KORNUITEN.
Voor den economischen rechter te Gronin-

gen is een uitgebreid smokkelcomplot be-
recht, waarvan de hoofdzetel was gevestigd
in Appingedam.

De hoofdverdachte was de 40-jarige me-
vrouw H. W. Robertus-Voetman, die samen
met haar man een café te Appingedam
heeft. Verdachte heeft in den loop van dit
jaar tallooze hoeveelheden koffie, thee, ca-
cao, zeep, slaolie, textiel, enz.,
Het complot kwam aan het licht, doordat een
van de tusschenpersonen, de 64-jarige P. Bos,
te Groningen, betrapt werd door ambtenaren
van den controledienst bij het vervoeren van
koffie. Niet minder dan 11 verdachten ston-
den terecht en hoorden zware straffen tegen
zich eischen.

De 64-jarige P. Bos te Groningen, werd
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor den
tijd van vier maanden, met bevel tot onmid-
dellijke gevangenneming. De 35-jarige Han-
delsreiziger R. Kootstra, te Groningen, die
koffie en thee van een onbekende in Amster-
dam had gekocht en weer in Appingedam
had afgeleverd, werd overeenkomstig den
eisch tot een gevangenisstraf van vier maan-
den veroordeeld. De 30-jarige kruidenier G.
Klinker, te Jonkersvaart, werd tot één maand
gevangenisstraf veroordeeld wegens het leve-
ren van zeep en koffie buiten de distributie
om. J. Visser, manufacturier te Haulerwijk,
werd wegens het clandestien verkoopen van
zeep en kaas veroordeeld tot drie weken ge-
vangenisstraf De 37-jarige kapper H. Maal-
huis te Appingedam, was een van de hoofd-
personen in dezen clandestienen handel. De
officier van justitie eischte tegen hem een
gevangenisstraf van zes maanden. Vonnis 5
maanden, met aftrek van preventief. K. Ko-
rendijk, slager te Appingedam, die zelfs naar
Amsterdam en Zaandam ging, om thee mach-
tig te worden, kreeg drie maanden. Mevrouw
Robertus-Voetman, die hierna terecht stond
erkende de haar ten laste gelegde feiten. De
officier vftn justitie wees op de belangrijke rol,
welke verdachte in dezen handel heeft ge-
speeld en op het ergerlijke, dat zij' al deze -ar-
tikelen aan het Nederlandsche volk heeft
onttrokken. Spreker eischte een gevangenis-
straf voor den tijd van zes maanden. In een
zeer uitvoerig pleidooi wees de verdediger op
de omstandigheden van verdachte. Zij wilde
haar gasten een dienst bewijzen en deed het
geenszins uit winstbejag. Zoo werd in Novem-
ber van dit jaar door haar nog een flesch sla-
olie verkocht voor twee gulden. Verdachte
werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van
vijf maanden, met aftrek van den tijd in
voorarrest doorgebracht.

De 49-jarige handelsreiziger T. Annema, te
Groningen, was mede een van de belangrijk-
ste leveranciers van koffie, thee 'en cacao. Hij
werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van
vijf maanden De 32-j__ige H. W. Busink, te
Amsterdam, had eveneens aan mevrouw Ro-
bertus thee geleverd en werd veroordeeld tot
een gevangenisstraf van drie maanden. De
32-jarige koopman F. Kuiper, die bekend
staat als een smokkelaar en reeds eerder een
veroordeeling achter den rug heeft, hoorde
zich veroordeelen tot twee maanden. Als
laatste verdachte stond terecht de 44-jarlge
vrachtrijder S. van der Velde te Opende, die
eenmaal een kleine hoeveelheid thee had ge-
leverd uit eigen voorraad. Vonnis 14 dagen ge-
vangenis.

RENTENIER OVERVALLEN DOOR
GEMASKERDE BANDIETEN.

Te Verrebroek (Vlaanderen) bewoont ze-
kere De Roeck in de Schoolstraat een villa.
De man. die vroeger landbouwer was en den
naam heeft er tamelijk warm bij te zitten,
woont er alleen met zijn dochter, terwijl thans
nog een zevenjarige jongen er logeerde. Zijn
woning, al staat ze niet alleen, grenst toch
ook niet onmiddellijk aan de huizen der bu-
ren, waarvan ze door boomgaarden geschei-
den ligt.

's Nachts rond één uur, hoorde. De Roeck,
die te bed lag, een verdacht gerucht. Hij riep
zijn dochter, die de andere kamer op de eerste
verdieping betrekt, doch onmiddellijk werd de
deur van zijn slaapkamer open geworpen; het
was een toeval, dat deze open was, want an-
dere nachten de^d hij ze gewoonlijk op slot.
Twee gemaskerde mannen sprongen naar bin-
nen en wierpen zich op De Roeck, die niette-
genstaande zijn 60-jarigen leeftijd, nog flink
zijn man staat, en hard van zich af sloeg.
Met geweld wilde hij zich losrukken om het
venster te bereiken, doch hij slaagde niet in
zijn opzet en liep bij de worsteling verschil-
lende kneuzingen op.

Op het gerucht van de worsteling opende
de dochter de deur van haar kamer: in de
gang scheen haar het licht van een zaklan-
taarn in de oogen, doch de dochter verloor
haar zelfbeHeersching niet, wierp de deur
ijlings dicht, draaide deze op sloten sprong
naar het venster, doch de misdadigers, haar
voornemen radende! wierpen zich met twee
man op de deur, die 't begaf en konden tü-dig de vrouw grijpen. Het 7-jarig jongetje dat
op dezelfde kamer sliep, riep luidkeels om
hulp. doch een der bandieten greep den kleine
b;j de keel en legde hem het zwijgen op.

Het huis werd vervolgens doorzocht, doch
de dieven vonden niet wat ze zochten; na
allerhande bedreigingen tegen De Roeck te
hebben geuit, die bleef zwijgen, keerden de
bandieten zich tegen de dochter, die tenslotte
toegaf en hun de plaats aanwees, waar het
koffertje met geld stond. Het bevatte onge-*
veer 25 000 francs en onmiddellijk gingen de
dieven er mede aan den haal.

Nauwelijks hadden ze het huis verlaten, of
de dochter trok het venster open en riep cm
hulp Een der misdadigers riep nog van uit
den boomgaard, waardoor ze verdwenen, dathet meisje moest zwügen, of zij zouden terug-
komen, om haar te vermoorden.

Onmiddellijk werd de politie te Kieldrechtverwittigd. ,
De vier gemaskerde bandieten zouden zich

toegang tot het huis verschaft hebben dooreen venster op de benedenverdieping; daardit echter niet open gebroken was, veronder-
stelt men, dat een der mannen zich in het
huis heeft laten insluiten.

SCHEDELBREUK DOOR VAL UIT
FABRIEKSTREINTJE.

Op het terrein van een groote fabriek te
Grivegnée (Wallonië) reed de 19-jarige ar-
beider Octave Meesen in een fabriekstreln-
tje naar een der uithoeken van het bedrüf.
De Jongeman verloor plotseling het even-
wicht en viel uit het treintje, waarbü hü met
het hoofd terecht kwam tegen een wissel.
Mede-arbeiders snelden oogenblikkelük te
hulp, doch toen zü hem optilden was de on-
gelukkige reeds overleden. Hij had bü den val
den sche-lel gebroken.

ONGEVAL OF MISDAAD?
Medebewoners van een huis aan den Ant-

werpsehen steenweg te Brussel, bemerkten
des ochtends vroeg bloedvlekken.voor de deur
van een kamer, welke bewoond werd door 'n
bejaarden schoenmaker. Toen op herhaald
kloppen nirt werd ópen gedaan, werd de po-
litie gewaarschuwd, die de deur liet openbre-
ken. Op den vloer van de kamer trof men
den schoepmaker aan. De man was bewuste-
loos en bloedde uit een gapende hoofdwonde.
Hü werd overgebracht naar een ziekenhuis,
waar men vaststelde, dat de ongelukkige een
schedelbreuk hr-d opgeloopen. Enkele uren
later is hü, zonder tot het bewustzijn te zijn
teruggekeerd, overleden.

OPPERWACHTMEESTER ALS SPOOR-
ZOEKER.

Eenige dagen geleden werd des avonds te
St. Katherine (Vlaanderen**- uit een weiland
een veulen van tien maanden gestolen, dat
een waarde vertegenwoordigde van 25.000
francs. De benadeelde landbouwer wendde
zich tot de politie en een opperwachtmeester
uit Kortrijk werd met het onderzoek belast.

In het weiland, wa*aruit het dier gestolen
was, onderwierp de politieman de hoefindruk-
ken, welke het veulen had achtergelaten, aan
een nauwgezet onderzoek. Het aldus verkre-
gen spoor leidde hem twee kilometer door het
veld tot een landweg werd bereikt. Terwijl
het onderzoek in alle stilte werd voortgezet,
vond de opperwachtmeester hoefafdrukken
van het veulen terug bij een naburig gehucht,-
Heule geheeten Hier kwam de politieman ten
slotte terecht bij een afgelegen schuur, in de
omgeving waarvan talrijke bloedsporen wer-
den aangetroffen. In een sloot vond men een
gedeelte der ingewanden van het veulen.
Voorts werd de aandacht van den spoorzoe-
ker getrokken door een plaats, waar de mulle
aarde erop wees, dat er nog onlangs gegraven
was Een schop kwam eri|>ij te pas en weldra
kwamen de huid en de'overige ingewanden
van het vermiste dier te voorschijn. Weldra
konden de dief van het veulen en zijn mede-
plichtige worden gearresteerd. Zij hadden 't
dier in de schuur geslacht cri het vleesch aan
een slager verkocht. Bü een onderzoek, dat in
de woning van dezen slager werd ingesteld,
werd het vleesch, in zakken verpakt,-onder 'n
hoop bieten aangetroffen. De slager is nog
voortvluchtig. Toen de politiemannen aan zijn
woning verschenen, wist de man, die blijk-
baar onraad vermoedde, door een achterdeur
te ontkomen.

RAADSELACHTIGE TAAL VAN BERG-
BEWONERS.

Een taal, welker afkomst volkomen onbe-
kend is gebleven, zelfs voor de meest geleer-
de taalkundigen, wordt gesproken in de beide
staatjes Hoenza en Nagar, die aan de Noord-
West-grens van Kashmir (Brltsch-Indië) lig-
gen. De twee bergvolken, die deze streek be-
wonen, stammen van hetzelfde ras af en
spreken dezelfde taal, met slechts enkele-dia-
lectische verschillen.

Zoowel Hoenza als Nagar hebben ongeveer
26.000 inwoners, die den Móhammedeanschen
godsdienst hebben aangenomen; zfi lelden 'n
zeer eenvoudig doch eveneens zeer gezond
leven.

Wat hun taal betreft, gelooft men, dat zij
aan geen bekende taal verwant is; zij ver-
toont namelijk noch overeenkomsten met de
Indo-Germaansche, noch met de Semietisohe
en Mongoolsche*alen. D,e oorsprong van deze
Hoenza- en Nagartaal i's eveneens volkomen
onbekend, doch men vermoedt, dat zü een
overblüfsel is van een voorhistorische taal,
die in het Noorden van Britsch-Indië ver-'
breid was, voordat de Sanskriet sprekende
arische volksverhuizers tusschen 3000 en 2000
Jaren vóór Christus over de bergketens Indië
binnendrongen. Deze taal, die nog maar uit-
sluitend wordt gesproken door de ongeveer
28.000 inwoners yan Hoenza en Nagar, heeft
zich in de eenzaamheid der bergwildernis ge-
handhaafd, terwül overal elders in den om-
trek de Indogermaansche talen zijn verbreid.
TASCHJESDIEF SLAAGS MET DOKTERS-

VROUW.
Toen de echtgenoote van den plaatsehjken

geneesheer te Cuesmes (Wallonië), 's och-
tends, terwül het nog donker was, uit de
vroegmis naar huis terug keerde, werd zij
plotseling overvallen door een man, die haar
haar handtaschje poogde te ontrukken. De
vrouw verzette zich tegen den aanrander,
waarop deze een knuppel te voorschün haal-
de en zün slachtoffer een slag op het hoofdtoebracht. Gelukkig brakjn de haren van devrouw de kracht van den slag, zoodat zij
niet het bewustzün verloor en in staat was
haar taschje stevig te blijven vasthouden. Op
haar hulpgeroep kwamen omwonenden toege-
sneld. De aanrander vond het toen geraden
ülings een veilig heenkomen te zoeken. Men
heeft hem nog achtervolgd, doch hü wist in
de duisternis te ontsnappen. In de omge-
ving van Cuesmes hebben zich den laatsten
tijd verschillende gevallen van straatroof
voorgedaan, welke alle gedurende den vroe-
gen morgen of des avonds, na het vallen van
de duisternis, plaats vonden. Vermoed wordt
dat een en dezelfde persoon hier aan het
werk ïs.

MOERASGAS IN PLAATS VAN
STEENKOOL.

Tusschen de stations Rovigo en Chioggia,
in Italië, werd het spoorwegverkeer bü wüze
van bezuiniging op de brandstoffen op het
verbruik van moeras-gas ingesteld. De trei-
nen kunnen 500 kilometer afleggen, zonder
dat de methaan-gashouders bygevuld moe-
ten worden en zü bereiken een snelheid van
100 kilometer ln het uur. Ook het net van
Mantua, dat vroeger met motorwagens be-
diend werd, zal eerlang op methlanverbruikingesteld worden.

TWEE DOODEN DOOR MIJNGAS.
In een schacht van de mijn Charbonnage

Beige te Paturages (Wallonië) zün'twee mün-werkers de 40-Jarige Abrassart en de 53-Jarlge
Beaupart, om het leven gekomen. Beide man-
nen werden in een müngang op een diepte
van 1100 meter verrast door uitstroomend
müngas.

Wnd Hoofdredacteur : J Bruna. Breda
Plv Hoofdredacteur. Binnen- en Buiten-

land : P Alberts. Breda
Gewfctelük en plaatselijk nieuws: W

van der Velden. Breda.
Cultureel nieuws: E. Schul, Breda; H

Jonkers, Breda.
Bport: W. van Beek, Breda.

Voor gezellige sfeer
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van Coothpleln.
Onze benedenzaal is nieuw gerestaureerd
met een aparte eetzaal. Centraal verwarmd.

Bekenden en Clientèle een
ZALIG EN VOORSPOEDIG 1942.
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voor jullie geen „hoestwinter"
Nee tusje. Jl] krijgt niet maar, JIJ bant al «roer
beter.
Typisch, geen drankje «ril zo ooit Innemen, maar
SIROOP BONNEMA geeft heelemaal geen last
Dat komt natuurlijk omdat het zoo goed helpt
M'n man en Ik waran onze hoest ook zóó
kwijt en nog is da flesch niet Veg.
Ab nat óp is. zal ik zorgen dat er direct aan
nieuwe komt SIROOP BONNEMA in- huis Is
werkelük aan geruststelling.

SIROOP BONNEMA helpt r4fM£__Rsnel tn xcker bij hardnekkig* V»
hoest, bronchitis, griep en kink- *9___-B}__!
hoest — ■ het maakt het slijm
los.~doet de pijn bedaren en be- .___» ■

oordett het uithoesten. '
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MEJ NARCEINE-AETHYLESTER |
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«7 .. mHEwij verlichting bij ASTHMA en
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Hjflfcjjjujjjjj^ benauwdheid en borslbe-

klemming Al'.ein echt met
ien naam BOOM. "'_ J-31 per groote door

Nederlandsch fabrikaat.
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Van Houten wcnscht al haar afneemsters en afnemer»
van harte een 200 voorspoedig mogelijk 1942.
Ook in dit nieuwe jaar hopen wij U van dienst te
kunnen zijn door het leveren van artikelen, waarvan
dc kwaliteit, ondanks de omstandigheden zoo goed
mogelijk is.
Wij hebben het vertrouwen, daarin te zullen slagen,
omdat het ons ook tot heden is mogen gelukken.
Wij noemen U slechcs onze artikelen:

CACAO - CHOCOLADE - BONBONS
(zij het slechts in beperkte mate te leveren) .

PUDDINGPOEDER - DESSERTVLA
KUNSTCRÈME - 'LIMONSECCO

'(gearomatiseerd _ttroenzuuTj>oeder)
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Nieuwjaars-
boodschappen.

Strijdwil en vertrouwen op de
overwinning kenmerken de Duit-
sche en Japansche stemmen.
Minister Tojo voorspelt echter nog
groote moeilijkheden. - Bezorgd-
heid in Australië en Nieuw-Zee-
land. - Toestand op de Philippij.
nen voor de Amerikanen hopeloos.- Optimisme in Berlijnsche mili-
taire kringen.

De jaarwisseling is natuurlük weer geken-
mrrkt door tal van boodschappen, door deleiders van volken en legers uitgevaardigdom het verleden te gedenken en daarin de'motieven te vinden voor de hoop op eenbetere toekomst na het behalen van de eind-overwinning.

Hitlers welsprekend betoog, tot het Duit-sche volk gericht, kan men elders in dit bladaantreffen. Daarnaast heeft de Führer deweermacht en het leger in het bizonder zündank betuigd voor de resultaten in ge-
vechten, „die door hun omvang eu hunhevigheid ongehoorde eischen aan u stel-den, doch door hun successen de glorie-
rijkste wapenfeiten der geschied-nis zijn"
Hitler gewaagt van een poging van denvüand, „om in den winter van 1941 op 1942het lot te doen keeren", maar hü voegt ervol vastberadenheid aan toe: „In 1942 wil-len wil met alle voorbereidingen, die züngetroffen, dezen vijand der menschheid op-
nieuw aanpakken. En zoo lang slaan totd. vernietigingswil der Joodsch-kap.talis-tische en bolsjewistische wereld gebroken is"Ook Rük-maarschalk Goering heeft zichtot het„Duitsche volk gericht, waarnaast hüeen specialen groet had voor het wapen, dathü schiep en leidt, het luchtwapen.

Strüdwil en vertrouwen op de overwin-ning zün de twee peilers, welke dezen oproep
schragen. Aldus schetst hü de situatie: Hetvoorterrein is veroverd. De vüandeUjke
schansen _ün ln onze handen. Thans gaat
het erom het laatste bolwerk te nemen".
Tot de kameraden in het Oosten richtte
Goering o.m. de volgende woorden: „Gü züt
aangetreden om de geheiligde beschaving
van het Avondland te verdedigen. Met trots
en bewondering druk ik ieder van u de hand"

Ook Groot-Amiraal Raeder en Hlmoiler,
de Rük-leider van de S.S. en de chef der
Duitsche politie, hebben oproepen het licht
doen zien, waarin dankbaarheid voor het
reeds gepresteerde gepaard gaat met een
vast vertrouwen op de toekomst.

Uit de Japansche hoofdstad komen klan-
ken van denzelfden aard. Minister-president
Tojo stelde vol trots vast, dat de Japansche
weermacht thans reeds de belangrükste ge-
bieden van Zuid Oost-Azië onder haar
controle heeft gebracht, „zoodat het verdere
lot van het gebied van den Stillen Oceaan
thans van Japan afhangt". Hü heeft het
echter ook noodig geacht, zijn volk nog eens
in te prenten, dat de oorlog lang zal duren,
„daar Engeland en de Vereenigde Staten
tot instandhouding van de oude orde ver-
twüfelende tegenacties hebben ondernomen."
Het volk mag derhalve geen al te optimis-
tische verwachtingen koesteren, zoo zeide
Tojo verder nog, de oorlog is eerst begonnen
en men moet er zich goed van doordringen,
dat er nog talrijke moeilükheden en hinder-
nissen moeten worden overwonnen. Japan
heeft zich namelük een verreikend doel ge-
steld, het verdreven van den Invloed van
Engeland en de Vereenigde Staten uit alle
hoeken van Oost-Azië.

De gevoelens in het andere kamp bü ge-
legenheid van deze jaarwisseling moeten
wel van gemengden aard zijn, gezien het
voortduren der tegenslagen in het Oost-
Aziatische strüdgebied. Het Engelsche tüd-
-chrift Economist vatte de critiek op het
gebeurde samen in de woorden: „Al te wei-
nig en al te laat". De ongerustheid groeit
nu vooral in Australië en Nieuw Zeeland. In
Australië wordt het territoriale leger geheel
gereorganiseerd, waartoe ook zestien nieuwe
generaal-majoors uit het „Midden-Oosten"
worden teruggeroepen. De N.-Zeelandsche
premier zei in zün boodschap, dat het land
voor het eerst in de geschiedenis door een
vüandelüken aanval rechtstreeks bedreigd
wordt. De opperbevelhebben van het Neder-
landsen-Indische leger, Generaal Terpoor-
ten, verwacht ook verderen strijd in Insu-
llnde. Hü is overigens van oordeel, dat
Nederlandsch-Indlë den strüd tegen Japan
geruimen tüd zal kunen volhouden.

In Britsch-Indië wordt de beroering al-
gevolg van de Japansche successen steeds
grooter. De Onderkoning heeft in een op-
roep de bezworen, om Engeland in
dit noodlottig uur nu niet in den steek te
laten, mj verzocht de Brit-che-Indische be-
volking voort, om üverig deel te nemen aan
den dag des gebeds, welke Roosevelt en
Churchill op den eersten dag des jaars had-
den uitgeschreven.

De Britsch-Indische nationalisten doen
zich nu echter steeds feller gelden. Gandhi
heeft de leiding neergelegd. Zün opvolger
is waarschünUjk Pandit Nehroe, die bekend
staat om zün energieke anti-Britsche hou-
ding. In een resolutie heeft het Nationale
Congres de volledige vrüheid van Britsch-
Indië geëischt. Een bericht uit Bangkok
maakt melding van massa-arrestaties en
onbarmhartige onderdrukking van alle vrij-
heden..

Wat de eerste dag van het nieuwe jaar
aan oorlogsnieuws bracht, bluft voor Ame-
rikanen en Engelschen even somber gekleurd
In een radiotoespraak zei Tojo: „De val van
Manilla en Singapore is slechts kwestie van
tüd" en ten aanzien van de hoofdstad der
Philippünen had hü kunnen zeggen: „van
korten tüd". De groote afstand maakt het
zenden van versterkingen uit de Ver. Staten
onmogelük. Amerika moet voorbereid zün
op het verlies van menschen en waarschün-
lyk ook van talrijke schepen, aldus liet de
voorzitter der Senaatscommissie zich uit.
Een andere conservator zei niet te kunnen
gelooven, dat na den val van Manilla, de
strüd op de Philippünen nog lang zou kun-
nen worden voortgezet. De Amerikanen
moeten een lange periode van teleurstellin-
gen verwachten. Woensdag waren de Japan-
sche troepen nog maar tien kilometer van
Manilla verwüderd.

Op Malakka is de strüd_ nu vooral hevig
tnhet gebied ten zuiden van Ipoh. Een be-
richt uit Tokio verzekert, dat de Japanners
hier met een veertigvoudige overmacht
aanvallen.

Voorts meldt Tokio dat op Britsch Borneo
de resten der vüandelüke vloot vernietigd
zün, terwül belangrüke successen bericht
worden uit de Chineesche provincie Hoenan,
-waar Osjang_ja voor den val staat.

In Berlünsche militaire kringen stelde men
een balans op van de geheele militait.
situatie met inbegrip van die uit Oost-
Azië. waarbü men er op wüst, dat vooral de
transportkwestie voor Engeland zeer nopend

OPROEP VAN ADOLF HITLER.
Het komende jaarzal zware eischen stellen, doch

front en binnenland zullen daaraan voldoen.
Wie strijdt voor het le en

van zijn volk, zal over-
winnen.

Ter gelegenheid van de jaarwisseling, heeft
de Puehrer vden volgenden oproep uitge-
vaardigd: ,

Duitsch volk, nationaal socialistische man-
nen en vrouwen, partijgenooten. Toen op 3
December 1939 Engeland en Frankrijk
Duitschland den oorlog verklaarden, ge-
schiedde dat niet om op te treden tegen een
of anderen Duitschen eisch, welke het be-
staan of zelfs de toekomst dezer staten zou
bedreigen. Want het eenige verlangen, dat
ik jaar na jaar, zoowel te Londen als te
Parus kenbaar maakte, was dat naar een
beperking der bewapening en een toenade-
ring tusschen de volken. Doch iedere Duit-
sche poging om met de mannen, die toen
de leiding hadden, tot een verstandig en
vreedzaam vergelijk te komen, mislukte,
deels door den haat dergenen, die in het
nieuwe Duitschland een boos voorbeeld van
socialen vooruitgang zagen, deels door de
hebzucht dergenen, die grootere winsten
verwachtten van de oorlogsbewapening dan
van den vredesarbeid. In de landen, die ver-
antwoordelük waren voor het uitbreken van
den oorlog Is er geen enkele vooraanstaande
staatsman, die niet als bezitter van aandee-
len in de wapenindustrie tegelijkertüd groote
belangen bü den oorlog heeft. En achter
allen staat als drijvende kracht de Joodsche
Ahasverus, die sedert duizenden jaren steeds
de onveranderhjke vijand is van iedere
menschelüke ordening en daardoor van een
ware maatschappelüke gerechtigheid. Hoe
weinig gerechtvaardigd de aanval op
Duitschland was, blijkt ook duidelük uit
het ontbreken van leder duidelük oorlogs-
motief, dat zü zelf zouden kunnen noemen.
Want waarom hebben zü Duitschland den
oorlog verklaard?

Omdat zü niet willen leven in een wereld,
zooals wü die wenschen, vertelde aan den
haard de grootste oorlogsdrüver van onzen
tüd, Roosevelt. Nu heeft de Duitsche wereld
met Amerika even weinig uitstaande als de
Amerikaansche met ons. Het zou geen
mensch in de gedachten zün gekomen bijv.
mevrouw Roosevelt uit te noodigen, op Duit-
sche wüze te leven, zooals ook het Duitsche
volk het nooit zal kunnen vinden met Ame-
rikaansche beginselen of levenshouding.

Of is misschien de bewering juist, dat
Engeland en Frankrijk ons den oorlog moes-
ten verklaren, omdat wü de wereld wilden
veroveren? Was Dantzig dan de wereld?
En wie heeft nu eigenlük de wereld ver-
overd. Aan 85 milioen Duitschers heeft men
zelfs geen levensgebied van nauwelüks een
>/, millioen vierkante k_n, toegestaan. De
koloniën, die door onae voorvaderen waren
verwarven, door verdragen, koop en ruil,
werden onder bedriegelüke voorwendsels ge-
roofd. Maar 45 millioen Engelschen mogen
40 millioen k.m. der wereld beheerschen en
hebben daarmede het recht volken te onder-
drukken, van welke alleen al de Indische
volken zeven maal zooveel zielen tellen als
het Engelsche moederland.

Waarom oorlog!
Neen, deze oorlog is begonnen, evenals die

van 25 Jaar vroeger, door gelüke mannen en
uit geUjke motieven. De Joodsch-Angelsak-
sische financieele samenzwering strijdt niet
voor een democratie, maar door de demo-
cratie voor haar kapitalistische belangen. En
Roosevelt streeft niet naar een nieuwe soort
wereld, maar naar een betere soort zaken,
waardoor hü in de eerste plaats hoopt, de
critiek tot zwügen te brengen op het mis-
lukte economische beheer dat zün regeering
het Amerikaansche volk gebracht heeft.

En bü allen was er gemeenschappelüke
bezorgdheid, dat het nationaal-saclaUstische
Duitschland in den loop der Jaren door zün
succesvolle economisohe en sociale politiek
wellicht ook anderen volken de oogen voor
de werkelüke oorzaken hunner verarming
kon openen. Want terwü'l 't nieuwe Duitsch-
land er in slaagde in enkele jaren de werk-
loosheid, welke onder de democratie en de
daarmede gepaard gaande algemeene ver-
liederlüklng ontstaan was. te doen verdwe-
nen, deed zich in andere landen het omge-
keerde proces voor het aantal millionnairs
steeg, doch dat der arbeidende menschen
daalde. Amerika had na eenige jaren van de
regeering Roosevelt tot God moeten bidden

is geworden. De Vereenigde Staten zün in
dit opzicht van de creditzüde naar de debet-
züde overgegaan. Men ziet Engeland nu in
dezelfde positie als de Centralen ln 1918. Het
moet op vele fronten der aarde' militair op-
treden, waaruit een sterke versnippering van
krachten voortvloeit.

De hoop welke men in Londen zou willen
putten uit de Bolsjewistische activiteit (-oo-
als thans weer op de Krim) acht men in
BerUjn ijdel: „De Sovjetaanvallen zün,
operatief beschouwd, een moede onderne-
ming, een verdere vernietiging der vüande-
lüke strü^krachten ln een gebied, waarover
1943 hrt laatst» woord sti jp.«fc__..--*

om licht voor zün geest, opdat hü zün eigen
volk beter en nuttiger zou kunnen leiden.
Maar in deze jaren kenden de Roosevelt-,
Churchills, Edens, enz. nog geen volksidea-
len, laat staan menschelükheidsidealen. Zükenden uitsluitend economische oogmerken.
Eerst nadat zü geloofden, dat zü hun ver-
molmd economische stelsel door den opbloei
van een nieuwe wapen- en oorlogsindustrie
weer op de been konden helpen, begonnen
zü te bidden. Zü baden, dat het verbond
tusschen het Joodsche kapitalisme en hetevenzoo Joodsche bolsjewisme door de ver-
nietiging der andere volken mocht leiden tot
de overwinning hunner idealen, d.w.z. tot
den oorlog, een langen oorlog en daardoor
winstgevende zaken.

Volksgenooten. dit is ook de oorzaak, dat
al mün pogingen om met dit Internationale,
ijskoude financieele gezelschap tot een ver-
gelijk betreffende volksbelangen te komen,
moesten mislukken. Zij wilden den oorlog]
omdat zü daarin een winstgevende belegging
van hun kapitaal zagen. En achter hen
staat als een drüvende kracht de Jood, die
als laatste resultaat van dezen oorlog de
joodsche wereld-dictatuur onder het mom
van het bolsjewisme verwacht. Daarom
werden mün ontwapenings en verzoenings-
voorstellen van 1933 tot 1939 steeds weer
afgewezen. Daarom schrok Chamberlain
toen ik na den veldtocht in Polen onmid-
dellijk weer de hand. van den vrede reikte.
En om dezelfde reden werd ik in 1940 na
he 1-. einde van den veldtocht in het Westen
eenvoudig voor lafaard uitgescholden, toen
ik voor de derde maal trachtte de onzin-
nigheid van dezen oorlog aan te toonen en
uiting te geven aan Duitschlands bereidzijn
tot vrede. Zü allen zagen in den man, die
naar den vrede streefde, den vü&nd van
hun ia de oorlogsindustrieën belegd kapitaal.
Daarom ook konden zü niet den waren grond
van den oorlog bekend maken, maar moes-
ten zü hun toevlucht nemen tot een wolk
van nevel en gezwets, van frasen en schün-
heilige leugens. die alle ten doel hadden
iets te omschrijven dat zij niet openlük kon-
den uitspreken, deze heeren bewapenings-
industrieelen en bezitters van bewapenings-
aandeelen, Chamberlain, Churchill, Eden en
vooral Roosevelt, enz., n.l. het woord „za-
ken". Als in 1940 Churchill op een oogen-
blik, dat het geheele westelüke front ineen-
gestort was, niettemin nog geloofde, in een
voorzetting van den oorlog een mogelük
-akenvoordeel te kuhnen zien, dan deed hüdit niet in de verwachting, dat deze oorlog
mogelük door Engelsche kracht kon wordengewonnen, maar uitsluitend met de weten-
schap van de Amerikaansche hulp en vooralvan de reeds tot stand gekomen overeenkom-sten met de Sovjet-Unie.

Strijd tegen het Marxisme.
Partügenooten, ik heb jarenlang het Mar-

xisme bestreden, niet omdat het socialistisch
was. maar omdat een socialisme, dat doorde Prankfurter Zeitung en daarmede door
de geheele Joodsche en niet-Joodsche geld-
aristocratie gefinancierd werd, slechts een
leugen kon zün. Of mün bewering, dat het
marxisme slechts tot een afschuwelüke el-
lende der volken moet leiden, juist was,
kunnen allen onderzoeken en beantwoorden,
die lntusschen het paradüs van het bolsje-
wistische experiment zelf hebben leeren ken-
nen. Zoo bestreden wü tientallen jaren het
Joodsche bondgenootschap van financieele
belangen en marxisme reeds in het binnen-
land, wat zioh toen in ons eigen volk aan-
eensloot tegen de nationaal-socialistische be-
weging, zweert thans in den grootsten we-
reldomvang tegen Duitschland samen: de
reactlonnairste kapitalisten van Churchill en
Roosevelt met den leider van het bolsjewis-
tische paradüs van arbeiders en boeren,
Stalin. Toen Churchill in Juli en Augus-
tus 1940 mün vredesaahbod met een veront-
waardigd geschreeuw en alle teekenen van
afschuw afwees, werd hü tot het uiterste ge-
steund door Roosevelt. Maar het beslissendeelement voor Churchill was niet de toege-
zegde Amerikaansche oorlogsleveranties,
maar de belofte van deelneming der Sowjet-Unle aan den oorlog. Zoo moest het jaar
1941 komen en daarmede het begin van hetgrootste conflict, dat de wereld beleefd had.Ik behoef aan het einde van dit jaar nietalle gebeurtenissen op te sommen die onszoo geweldig in de betoovering van haarhistorische grootte hebben gebracht Dat zich?P. 22 Juni vrüwel geheel Europa verhief, is
net bewüs voor het beseffen van een gevaar,zoo poot als ons continent nauwelüks vroe-ger bedreigd had. Toen deze coalitie tot den°_ telen Duitschland besloten had,
meende ik het aan de veiligheid van ons
rijk. het behoud van ons volk en in denruimsten zin aan de toekomst van geheelEuropa verschuldigd te zün, dat ik geenuur meer verloor om in het onvermüdelü'kconflict althans door zeer snel handelen deoffers te voorkomen, welke de strüd andersin veel groot-re mate van ons geëischt aou
hebben.

Het Duitsche volk aal mü gelooven, wan-neer Ik zeg, dat ik liever den vrede dan denoorlog had verkozen, want de vrede omvatvoor mü een overvloed van gelukkigen ar-
beid. Wat ik dank zü de Voorzienigheid en
door den steun in talrüke voortreffelijke
medewerkers in de weinige Jaren van 1933-39voor het Duitsche volk heb kunnen doen
aan cultuteelen arbeid, aan opvoeding maar
aak mb-0(_-_ai«*<in <__x>w «n i__mi _w»

maatschappelüke vorming van ons leven, zal
men eenmaal gerust kunnen vergelüken met
datgene, wat mün tegenstanders in den-elf-
den tüd gedaan hebben, Ik kon het in de
lange jaren van den strüd om de macht
slechts betreuren, dit ik op mün weg naar
de verwezenlüking müner plannen werd
gestoord door verschünselen, die niet alleen
minderwaardig, maar vooral zoo zonder bè-
teekenis waren. Ik betreur dezen oorlog dan
ook niet alleen om de offers, die hü van
mün Duitsche, maar ook van, andere volken
vraagt, maar ook om den tüd, dien hüontneemt aan dengene, diezich hebben voor-
genomen een groot werk van socialen en
beschavenden arbeid te vervullen en het
ook te willen verwezenlijken Want wat Roo-
sevelt eigenlijk presteert, heeft hij bewezen.
Wat Churchill heft gepresteerd, weet geen
mensch. De prestaties echter, die mü en de
geheele nationaal-socalistische beweging
door dezen oorlog voor jaren onmogelük ge-
maakt worden, kunnen mü slechts met het
grootste leedwezen vervullen. Het is ellendig
dat er niets aan te veranderen valt, dat een
stumper of een luiaard den kostbaren tijd
steelt, dien men had willen wüden aan den
cultureelen, socialen en economischen arbeid
van zyn volk. Hetzelfde geldt voor het fas-
cistische Italië, waar eveneens een man voor
alle tüden zün naam heeft vereeuwigd door
een beschavende en nationale revolutie, die
voor eeuwen van bèteekenis is, en die even-
zeer niet vergeleken kan worden met het
democratisch-politieke gestumper dezer dag-
dieven en dividendjagers, die byv. in de
Angelsaksische landen het vermogen hunner
vaders vertieren of door smerige zaken een
nieuw vermogen verwerven.

Maar juist omdat dit jonge Europa werkt
aan de oplossing van waarlük groote taken,
zal het zich niet door de vertegenwoordigers
van een groep mogendheden, die zich op
tactvolle wü'ze de staten der bezittenden
noemen, laten berooven van het laatste, dat
voor een mensch het leven waard maakt om
geleefd te worden, n.l. de waarde der eigen
volken, hun vrüheid, het sociale en alge-
meen menschelüke bestaan.

Thans een geweldig front.
Wü begrijpen daarom, dat eindelük ook

Japan, de eeuwige afpersingen en brutale
bedreigingen moede, tot noodweer Is over-
gegaan tegenover den grootstenoorlog-drijver
van alle tü'den. Zo staat thans een geweldig
front van nationale staten, dat van het
Kanaal zich uitstrekt tot Oost-Azië, in een
strijd tegen de Joodsch-kapitalistisch-bcisje
wistische samenzwering. Het eerste jaar
van dezen strüd ligt achter ons. Het is een
jaar van de grootste overwinningen in de
geschiedenis der menschheid. Wat de
Duitsche soldaat en de soldaten der met
ons verbonden volken daarbij hebben ge-
presteerd, is historisch en onvergankelijk.
Duizenden jaren zal men van deze slagen en
overwinningen spreken en ac bewonderen
als de grootste dagen van een drang naar
zelfbehoud der volken, die zich van hun
eer bewust zün. Hoe groot echter de offers
en de ontberingen zün en vooral de doods-
verachting, die deze overwinning mogelük
maken, kan slechts hü beoordeelen, die
zelf, in dezen oorlog of in den vorigen we-
reldoorlog, soldaat en strijder voor zün volk
was. Nooit zal het vaderland kunnen ver-
gelden wat de zonen deden. Want het va-
derland kent slechts de gevolgen der over-
winningen, die ondanks alle luchtaanvallen
behouden veiligheid van het volk, van __n
bestaan en van het komende leven züner
kinderen. Het vaderland kan zich echter
geen voorstelling maken van het ontzetten-
de ongeluk, dat over Duitschland en geheel
Europa aoü zün gekomen, wanneer het
Joodsche bolsjewisme als bondgenoot van
Churchill en Roosevelt de overwinning zou
hebben behaald. Want Churchill en Roo-
sevelt hebben Europa aan Stalin uitgeleverd.
En ik spreek thans in het geloof aan een
hoogere gerechtigheid, het bolsjewistische
monster waaraan zü de Europeesche volken
wilden overleveren, zal hen en hun volken
zelf verscheuren. De jood zal niet de Euro-
peesche volken uitroeien, hij zal het slacht-
offer van zün eigen aanslag worden. Enge-
land en de Ver. Staten kunnen Europa niet
door het bolsjewisme vernietigen, maar hun
eigen volken zullen vroeg of laat aan deze
pest ten offer vallen.

Nog duurt in het Oosten van Europa de
strijd met een gewetenloos opofferen van
sowjet slaven voort om langszaam te ver-
starren, doch in Oost-Azië is de strüd be-
gonnen. En terwül twee godslasteraars voor
hun zaken bidden bevrüden de volken zich
van hun ketenen. Het komende jaar zal ons
daarom geweldige eischen stellen, doch front
en binnenland zullen daaraan voldoen.

Het vaderland zal als nationaal socialis-
tische volksgemeenschap zoo noodig ieder
offer, ook het laatste, brengen. Mannen en
vrouwen zullen werken voor de voeding van
ons volk en voor de beveiliging en verster
king van onze bewapening. Voor 'het front
zal het uur komen, waarop weer wordt aan-
getreden om te voleindigen wat begonnen
werd.

W_ kannen bij de wisseling der jaren
den Almachtige slechts bidden, dat hij
het Duitsche volk en zijn soldatn de kracht
moge geven om vlijtig en dapper te ver-
dragen wat noodig is, om vrijheid en toe-
komst te beveiligen.

Wanneer wü allen gemeenschappelijk en
trouw onze plicht doen, zal het lot in ver-
vulling gaan, zooals de Voorzienigheid be-
paald heeft. Wie strijdt voor het leven
van zijn volk, voor het dagelijksch brood
?n de toekomst van zijn volk, zal overwin-
nen, doch wie in dezen oorlog met zijn
Joodschen haat de volkeren tracht te ver-
nietigen, zal vanen. Het jaar 1942 zal,
daarom willen wij allen God bidden, de
beslissing brengen voor de redding van ons

PROV. AGENDA.
Vrijdag 2 Januari

OUDENBOSCH. Studiedag van de Werkge-
meenschap voor Brabantsche Heemkunde inhet instituut St. Louis om 14 uur.

ROOSENDAAL. Operette-uitvoering door
het St. Jozefknapenkoor in het St. Jozefhuisom 19.30 uur.

OUTM-AStrEL. Repetitie van Gastels Too
neelensemble in de harmoniezaal om 19,30 u.

's-HERTOGENBOSCH. Concert door destafmuziek der Ordnungspolizei op de Marktvan 11 tot 12 uur.
's-HERfrOGENBOSCH. Spreekbeurt door

pater Geurtiens voor de R. K. Volksuniver-siteit in de Preekerspoort om 20 uur.

Zaterdag 3 Januari
OUDENBOSCH. Studiedag van de WerKge.

meenschap voor Brabantsche Heemkunde inhet instituut St. Louis om 14 uur.
BERGEN OP ZOOM. Opvoering van de

Nederlandsche Revue „Vooruit met deschuit" in De Hollandsche Tuin om 19,30 uur
OUD GASTEL. fTooneeluitvoering door deRotterdammers in de harmonie-aai om 19,30uur.

Zondag 4 Januari
GOIRLE. Uitvoering door de R K. Gvm-nastiekver. S.O.S in het parochiehuis om IAuur.
ROOSENDAAL. Microioon-sterren-revue inde Kringzaal om 15 en 20 uur
ROSENDAAL. Repetitie van Roosendaals'Gemengd Koor om 11.30 uur.'s-HERirOGENBOSCH. Opvoering van „Onder de Wolven" door Bosch' iTocweel in Ca-sino om 19.30 uur.
BERGEN OP ZOOM. Opvoering van deNederlandsche revue „Vooruit met de schuif'in de Hollandsche ITuin om 19,30 uur.
HULTEN. Tooneeluitvoering door ,OnsGenoegen in café Stad Parijs om 15 uur.ROOSENDAAL. Operette-opvoering door 'tSt. Josefknapenkoor in het St. Jozethuis om.15 uur.

RADIO-PROGRAMMA
ZATERDAG 3 JANUARI 1941.

HILVERSUM I 4.15.5 M715 Gramofonmuziek 7.45 Ochtendgvm-
nasüek 7.55 Gramoloonmuziek 800 BNO-Nieuwsberichten. 8,15 Grarnofoonmuziek'8.35 Ochtendgymnastiek 8.45 Grarnofoon-muziek. 9.15 Voor de huisvrouw 925 Grarno-foonmuziek 10.00 Ernstige muziek foon 111.00 Voor de vrouw. 11.20 Grarnofoonmuziek12.00 Klaas van Beeck en zijn orkest 12 40Almanak. 12.45 BNO: Nieuws en economi-sche berichten 13.00 pc organisatorische op-
bouw van den Landstand 13.15 Grarnofoon-muziek 14.00 Causerie: Het teeltolan van dekleine tuin . 1420 Na gedanen arbeid,
muziek en vTOOhjkheid 15.50 Grarnofoon-muziek 16.00 Cyclus: .God en den mensch"
16.20 Zang met pianobegeleiding en grarno-
foonmuziek 17.15, BNO: Nieuws- economi-sche en beursberichten 17.30 Gramofoonmuziek. 17.3aDuitsche taalcursus 18 00 Gra-rnofoonmuziek. 18 lo Het kwartier van denarbeid 18 30 .Pro Musica" en grarnofoon-muziek. 19.00 Actueel halfuur 19 30 i.ot-teraamsch Philharmonisch orkest én RolisteVanaf 20.15 alleen voor de Radio-Centrales£i€ S^LS61

" I^AÏiP1^"2. met de Studiobeschikken. 20.15 Cello en ryano 9(140 Vorvol- van 19.30 21.30 Gramofoonm,i?iek 21 45BNO: Nieuwsberichten 22 00^0- Wiel-sche uitzending: ..Dutch ' News Reer ofGrarnofoonmuziek 22 15 De Ramblerl (onn 1a.4sGr_mofoonm.uzl_k. a^MflO _".___vvouters en zün orkest (opn) *■"««>

??i jV_^S^ï n 301 5 M.
» V2r~845,zle orogramma Hilversum Ii_S_G_2_V2-__2.?U22S__. lo °° mS*-_i^*HU6 Or___^oona«__«k. 10.30 licht* ____Uk

(opn.i 12.00 Pianovoordracht. 12 45 BNO:Nieuws- en economische berichten. 13.05Roemeensch orkest Gregor Serban 13.40 Voor
de riipere jeugd 14.00 Zang. piano en gra-
mofoonmu-iek 14.30 Grarnofoonmuziek. 14.45Causerie: ,U en de muziek" 15.00 Gooisch
Strijkorkest en -ramofconmuziek 15.45 Hier
WA 1600 Orkest Malando en g:am-foon-
muriek. 17.00 Voor de binnenschippers. 1715
BNO: Nieuws-, economische en beursberich-
ten 17.30 Orgelconcert 18.00 Cyclus .In een
nieuw licht bezien" (Voorbereid door ac N.
5.8.) 18 15 .Camolia's". muzikaal program-
ma. 18 45 Een nieuw iaar voor den ploeg-.
19.00 Actueel halfuur. 19 30 Gramofoonmu-

| ziek. 19 45 Wetenswaardigheden van ac week
20.00 Grarnofoonmuziek Vanaf 2015 alleen
voor de Radio-Centrales die over een ,im-
verbinding met de Studio beschikken. 2015
Uitverkoop 1941. 21 30 Muziek en muzen bil
de Grieken. 21.45 BNO: Nieuwsberichten,
22.00 BNO: Toelichting oo het weermacht-*
bericht 22 10—2215 Avondwiidins:

OFFICIEELE
MEDEDEELINGEN.
NIEUWE VLEESCHPRIJZEN

IN 1942.
Met ingang van 1 Januari 1942 is co

nieuwe vleeschprüzenbesch-kking van kracht
geworden waardoor het aantal vl_e_cl__ oor-
ten en de prijzen waarvoor ae-emcgen wor-
den verkocht zijn gewijzigd. .Over het al-
gcmsen .omen ceze veranderingen neer op
een verlaging van de prijzen, uilgezonaerd
voor scnapen- en varkensvleesch, terwiu
bovendien de controle op de naleving der
prüsvoorschriften veel gema__shjKer is ge-

Voor wat het rundvleesch betreft is het
aantal soorten dat mag worden verkocht^teruegebracht vsn elf tot vijf. n.l. biefstuk
en C-sënnaas. roastbeef en lendenen, roiiace
en alle soorten lappen, gehakt en poulet. en
rauw rundvet Het aantal soorten varkens-
vleesch welk vleesch. zooals bekend, den
laatsten tüd alieen aan idekenhuizen en
zieken wordt verstrekt en bij noocslachtin-
gen beschikbaar komt. is van dertien op ze-
ven teruggebracht Kalfsvleesch mag thans
alleen 'neg maar worden verkocht . als
vleesch van graskalveren en van nuchtere
kalveren terwül hiervoor voorheen ne?en
prijsklassen golden. Het graskalverenvleesch
wordt nu verkocht tegen rundvleeschprits,
schacenvleesch moest een weinie in prijs
worden verhoogd, omdat het tegen de oude
priizen den slagerijen verlies opleverde.

Het verdient wel de aandacht dat alle
vleesch-oorten die niet in de nieuw»vieeschprijzenbe-chikking warden genoemd,
niet meer mogen worden gemaakt en ver-
kocht. Ten overvloede wordt er nogmaals
op gew.zen. dat het priisaanduiding-lbesluit
voor de slagerswinkels onverminderd van
kracht blijft. In een officieele publicatie,
clie dezer dagen in de bladen verschijnt,
vindt r—n alle prijzen, inclusief omzetbe»lasting ;ogenomen.

DISTRIBUTIE VAN VASTE
BRANDSTOFFEN.

Gedurende het tijdvak van Donderdag 1
Januari 1942 tot en met Zaterdag 31 Jan.
1942 geven de met woorden ..generator-
anthraciet eerste periode" gemerkte bonnen
recht op het koopen van 1 H.L.
imaximum 75 k.g.) anthracietnootjes 4 of
5 of 50 kg. turfcokes. terwijl gedurende
genoemd tüdvak de met ..generatorturf eer-
ste periode" gemerkte bonnen recht gever op
het koopen van 50 stuks baggerturf. Ter
onderscheiding van de bonnen van genera-
tor-anthraciet en generator-turf. welke in
het afgeloopen jaar werden gebruikt, is op
de bonnen voor net nieuwe jaar in het mid-
den over de breedte van den bon een witst
balk uitgespaard.

ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE
VERFINDUSTRIE.

De dezer dagen tot stand gekomen rege-
ling van arbeidsvoorwaarden in de verfin-dustrie geldt alleen voor de natte-verfindus-
trie Voor de droge-verfindustrie is een rege-
ling nog bü het college van rijk&bemiddelaara
in voorbereiding.

KERKELIJK LEVEN
BISDOM VAN BREDA.
Prieserjubilea in 1942.

In 1942 zijn op den Hen Juni 50 j_a_
priester: de hoogeerw. heer Mgr. H. Schrau-
vvsn. Plebaan te Breda en de zeereerw. heerA. van der Maden cm. pastoor te Ouden-
bosch.

Op 22 Februari 40 jaar priester: de hoog-
eerw heer P. Rops. Pastoor-Deken te Hulst,

Op 24 Mei 40 jaar priester: de zeereirw,heer G. van Wees, pastoor te Ginneken; dézeereerw. heer M. van Gastel, pastoor toGraauw en de -eereerw heer Th»Korst cm.pastoor te Halsteren.Op 2 Juni 25 jaar priester: de zeereerwhocggel heer Dr. A. Mulders professor d«Universiteit te Nijmegen: de hoog_erwaard«
heer Jos Baeten. pastoor-deken te Ginne-neken; de zeereenvaarde heer A. vanRaamsdonk. pastoor te Kruisland de zeer-eerw. heer J. Brogtrop. pastc-ir te 'Bosschen.hoofd: de zeereerw. heer C van Hooydonk,
pastoor te Groede; de zeereerw.heer J. vanóer Maden, Willamstraat. Breda: de zeer-eerwaarde heer J. Mol. rector te Oudenbosch.de zeereerwaarde heer J. de Meuiemeester.pa-too te Trneuaen. de zeereerw heer A.Vrcauteren. rector te Roosendaal en de zeer-eerwaarde heer Th. Lievegoed. rector toSteenbergen.

25 jaar pastoor zün: de zeereerw. heer JLDienck. pastoor te Sluis en de zeereerw hee?M. Swagemakers, pastoor te Koewacht.'

UITZENDINGEN VOOR HET
PLATTELAND.

De persdienst van den Nederl Omroep,
verzoekt ons er de aandacht op te willen
vestigen dat van 2 Januari af iederen werk-
dag van des middags 1.00—1.15 uur over den
zender Hilversum 1 een uitzending zal wor-
den verzorgt welke beoogt voorlichting te
geven aan boeren, tuinders en visschers. en
daarnevens andere bevolklngs-groepen nader
met deze takken van bedrijf en met het
boerenleven in het algemeen in aanraking
te brengen ___«__Des Zondags zal van 8.45—9.00 uur eenuitzending worden verzorgd, die den zinvan het boerenleven tot uitdrukking wflbrawM»
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__m _-_r/jH_-__k J| Éen gevoef alsof U over het
geheele lichaam met spelden

S-5 mk geprikt wordt: rheumatische
M zenuwpijnen of een uitingp van overprikkelde zenuwen-

Neem een „Akkertje", dankomen Uw zenuwen tot ruitDan verdwijnen Uw pijnen en
zult U zich weer echt „fit"

;jM voelen voor Uw bezigheden.

AKKERTJE §>
De Nederlandsche Pijnstiller JtX,
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HOOFDKANTOOR : REIGERSTRAAT 16.
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Onze schoenen.
Doe er zoo lang mogelijk mee.

Nadat in het afgeloopen laar dank zij dekun_ige leiding in ce behoeften der bevol-king aan schoenen en leder oo dragelijke
manier is voornen geworden rust de vraag
of niet door surrogaten in de verdere be-
hoefte kan worden voorzien.Op ce eerste plaats gaan dan gewoonlijk
de gedachten uit naar hout.

Inderdaad zün in den afgeloopen zomer
groote hceveelhsden houten sandalen gepro-
duceerd geworden en gedragen Doch decombinatie van schoenen van leer en onder-
werken van hout aan meer gewone schoenenis hier evenmin als ln Duitschland bizonder
gewild re bicken.

Daarbij kermt dat goede houten zolen uitbeukentiou: -emaakt moeten werden en datdeze houtsoort hier te lande slechts ln ge-
ringe hoeveelheden verkrijgbaar Is

Overigens staat in ons land de surrogaat-
lederindustrie pas ln de kinderschoenenzulks in tegenstelling met Duitschland. waarceze industrie reeds langdurige ervaring"'-

oo?e_aan en bruikbare producten af-levert samen-esteld uit e-emalen leder-/ enrubberafval met chemische bindins-en _e-
nerst of in den vorm van eon weefselDaarnaast heeft men aldaar e'e 'oeschik-r-ver synthetische rubber j-««rr» "«den vorm van platen een voortreffelHkkun-stnroduct ter vervanging van zoolleergemaakt wordt.

De binnenlandsche behoeften in Duitsch-land arm echter zoo groot dat van dezesurrc-'^ten slechts een uiterst bescheidenhoeveelheid voor export be'ch'kbaar isHet schcerdra.?erde mibliek zal er ' dusj»oea aan £een om zeolanr. de teg^rwoordice
cmstand-eheren voortduren aan het schoei-sel e'e uiterste zore te besteden zoodat dit'zoo lang mogelijk kan meegaan

SPORT
VOETBALLEN

AFDEELING NOORDBRABANT.
Nagekomen uitslagen.

Derde klasse A.: VVR 2—Vesdo B—2.
Derde klasse B : PCP 3—Groen Wit 4

7—o.Krin. IV. Tweede klasse: Hilvaria 2—SSS
2 I—o t Heike—WM o—l2.

Derde klasse: RKTW 7—St Joseph 2 2-2.
Tulo 3—Sportclub 3 3—2. Tulo 4-VTO 2
4—2

Kring V.: Tweede klasse. Vlümensehe boys
2—RKC I—4. Den Dungen—Schijndel 4 9—o
Miccelrode 2—Berlicum 3—o.

Derde klasse: RKC 6—VJC 3 J—l. Ave-steyn—Maliskamp 3 B—4 Blauwgeel 3—
Avesteiin 2 B—2 BW 6—De Kanaries 4
o—l Concorcia 4—ODC 4 I—o.

HANDBOOG.
PRIJSVERSCHIETING TE GILZE.

Op de overdekte banen der haiidboogschut.
terii De Romeinen te Gilze werd in verband
met de groote animo, dat voor de laatst ge-
houden wedstrilden bestond opnieuw een 10-
-weeksche priisverschieting geopend De stand
luidt als volgt: IC v. d. Ouweland 39 p.. 2
Ant. de Bruin-Koks 37 p 3 J v Bezouw 33 p;
4 C v. Beijsterveldt 33 p.; 5 Chr. Klaassen 32
p., 6 Chr. v d Ouweland 32 p. 7 Ant de
Bruin-van Gils 29 p. 8 Ant. .Timmermans -9
P.. 9 C. Timmermans 29 o 10 G Bink 28 p,
11 André Doorakkers 27 p. 12 J. Timmer-
mans 23 p. 13 P Hendriks 23 p. 14 Jac. v.
Beijsterveldt 22 p . 15 P Clemans 19 p. 16 J
van Beijsterveldt 19 p., 17 J Seeeers 17 p. 18
P Maas 16 n., 19 F Otten 15 p. 20 W Kan-
ters 15 o. 21 Jac. Voermans 11 p. 22 Adr
Clamens 8 p. 23 Q. v. Beijsterveldt 6 p. 24 J
van Gooi 4 p.

Plaatselijk- sport.
(TILBURG: IJshockey. — Onze stadgenoo.

ten de heer P. v. Bommel en A. van Rijswijk
leden van de Tilburgsche IJshockeyclub zijn
uitgenoodied voor de trainingen te Amster-
dam voor net komende Nederlandsche Us-
hockeyteam zullen ze er een plaatsje in krij-
gen?

KUNST-AGENDA.
Film.

BREDA.
CASINO.: Prima Donna, met Zarah Lean-der (Vanaf 1 Januari.
GRAND: 7 Jaren Pech met Hans Moser

The-o Lingen Ida Wüst e.a (Vanaf 1 Jan.)
LUXOR: Pantserkruiser Sebastoool met

Werner Hinz Theodoor Loos. Camilla Hom
PALEIS: Moeder met Kathe Dorsch en

Paul Hörbiger (vanaf 31 Dec.l
BERGEN OP ZOOM.

LUXOR: (Vrijdau en Zaterdag): Pour ia
mérite.(Zondag): Monica met Hans! Kusteck.ROXY: (Vrijdag en Zaterdag): Schandaalin een filmatelier.

((Zondag): Snugger en Co.

'S-HERTOGENBOSCH.
OONCERfTGEBOUW: Watt en V. Watt in

..Ridders in lompen".
LUXOR THEATER. „Haar eerste liefde'

met Hilde Krahl. Frits van Dongen en W.
Albach Retty.

OOSTERHOUT.
LUXOR: 2 Jan. In de schaduw der bergen

met Attilla Hörbiger. __
3en 4 Jan.: „De drie Codonas" met R-

Deltgen.
ROOSENDAAL.

CUI*Y-THEATER: Carl Peters met Hans
Albers.

LUXOR^THEAIER: Drie maal bruiloft
met Willy Fritsch. Marte Harell en Theo
Lingen.

STEENBERGEN.
LUXOR: Jacht zonder genade

TILBORG.
STADSSCHOUWBURG: „1 April" met Jo

han Kaart, Jopie Koopman C. v. Bennekom.
CHICAGOTHEAiTER: ..De Gasman'' Heinz

Ruhmann. Anny Ondra.
HARMONTEBIOSOOOP: ..Moederliefde"

Benlamino Gigli.
CINEMA ROYAL: „Pedro moet hangen"

Heinrich George, Maria Landrock.

MARKTBERICHTEN
ETTEN. 31 December 1941 — De aanvoer

op de heden alhier gehouden veemarkt be-
droeg 29 stuks, waarvan 19 runderen en 10
stuks biggen. De aanvoer van muntig vee
was gering de handel zeer levendig met hoo-
ge priizen. De aanvoer van long vee was
klein de handel vlot met dure prijzen. De
aanvoer van biggen was minder, de handel
traag en de priizen als vorige week.

Prijzen: Kalfkoeien van f 450—5-0 kali-
vaarzen van 430—5.0; mager vee van f 220-
-350: graskalveren van f 110—220 en biggen
van f 10—14 per stuk.

DEN BOSCH. 31 Dee. 1941 — On de markt
van heden waren aangevoerd: 680 runderen
31 nuchtere kalveren 310 biggen, 52 zeugen,
210 loopers. 23 schapen-lammeren De prijzen
waren als volgt: kalfkoeien van f 320-f 450-
-f 580; jongvee van f 150—280: graskalveren
van f 80—160; nuchtere kalveren voor de fok
van f 45—64; zeugen van f 120—195. loopers
van f 36—51; biggen van t 16—26; geiten van
f 25—50.

Rundvee kleine aanvoer, handel goed. pnj-
aen hooger. Nuchtere kalveren kleine aan-
voer, duur. Bi.gen. matige aanvoer, kalme
handel onjshoudend. Loopers ruime aanvoer,
veel belangstelling, goede handel, niet duur-
der. Geiten goede aanvoer, veel vraag, duur

ADVERTENTIEN.

DAGBLAD VAN NOORDBRABANT EN ZEELAND VAN VRIJDAG 2 JANUARI 1942 — TWEEDE BLAD

R-_-Ba____B « _________ ZET HET NIEUWE JAAR GOED IN _______B_______BBBBBl
en koopt een moderne LAMP o_
KROON in
BRINKMANS

JL. Verlichtingsmagazijn I
TOLBRUGSTR. 18, TEL. 4105 BREDA hi-miH llj_"'J

ypthÊgeÊÊÊiK tegenover de Bank Van Mierlo i-?_"^V^r^ u ** 1«.ZWslWf^ WV wenschen onze clientèle, vrien- V' " \*C___x v—v
-*$o^^^Laß_^__-lF den en kennissen een gelukkig en

!f voorspoedig 1942.

FAMILIEBERICHTEN UIT
ANDERE BLADEN.

Overleden: G. Ver
boom, m 21 jaar. Hekendorp
(gesneuveld); F. C. Dingemans-
van Eerdewijk, V.. 64 jaar, Am-
sterdam; C. Groedel, m., 56
jaar. Tilburg.
Geboren: H. v. d. Pas-

Swart, z Tilburg; H. Belton-viel-
Gevers, d., Den Bosch; M. Cou-
wenbe-g-Roeters. z., Den Bosch
Ir. W. Bogaars-van Gelder- z.
Bergen op Zoom; P. Voorh_ns
Sfbreoht-, z., Bergen op Zoom
Verloofd: T. Vloet er

T. Nieuwenhuiaen, Nümegen
Oosterhout.
Ondertrouwd: W

Segeler en S. Neüssel, Vlissin
gen.
Getrouwd: G. Beert

huizen en G. Brekelmans, Hii
varenbeek; B. Terheijden en J
Hirdes, Den Bosch; J. Koevoet
en D. Clement, Roosendaal; A
van Bsers en M. Clement, Roo-
sendaal.

BUIKBANDEN
verkrijgbaar bij 44

CENTRAAL APOTHEEK

t_l p. mulder
GR. MARKT 52 — BREDA.
_di Omstreeks |^W* 12 Januari
I aanvang onzer nieuwe■cursus ter opi. voor het^i

MIDDENSTANDS-■ DIPLOMA |
"■ Aanmelding dagelijks. "hstititut PONT
BB Veemarkt 22 . TeL 3077 _■

GEVRAAGD degelijke

R. K. Dienstbode
zelfst. kunn. werken en koken
Mevr. Dr. V. ▼. d, BREKELI
Jul. van Stolberglaan 1, HIL-
VERSUM. 28—oc

Met vreugde geven wü kenni
van de ge-boorte van ens dochtertje

CORRIE.
L. MELIS.
H. MELIS-POSTHUMUS.

Breda, Nieuwjaarsdag 1942.
Zons.raat 37.
ZONDAG 11 JANUARI hoper

onze geliefde Ouders

SIMON G. JONG
en

MARIA H. POOS
hun 25 jarig: Huwelijksfeest t«
vieren.

Hnn dankbare Kinderen
Vredenburohsingel 28. Breda.

_S_________3?*____________

f "

Heden overleed tot onze
oprechte droefheid, in het
Pensionaat St. Jozef te
Groenlo. voorzien van de
H.H. Sacramenten der
Stervenden, * onze geliefde
dochter, zuster, behuwd-
zuster en tante

de Eerw. Zuster

Maria Alphonsa
Religieuze Penltente Re-
collectine der Onbevlekte
Ontvangsnis van de Con-
gregatie van Roosendaal

lm den ouderdom van 53 1
Wij bevelen de dierbare

overledene in Uwe gebe-
den aan.

Hoeven
WED. A. v. HOOTJDONK-

COTJWENBERGH
Zundert

Eerw. Zuster DYMPHNA
Groede

Z.er E;-w' Heer C. VAN
HOOIJDONK, Pastoor

Roosendaal
Eerw Zuster JULIANA.

Hoeven
G. VAN HOOIJDONK—

BRASPENNING
en Kinderen

ANNA VAN HOOIJDONK
Westdorpe

W. VAN UNEN—VAN
HOOIJDONK

en Kinderen
Eenige en algemeene

kennisgeving. .
Hoeven, 30 Dee. 1041.

55—00

IJzer- en staalvoorziening.
Bestelling: walserijproducten bil Nederlandsche producenten.
De Directeur van het Rüksbureau voor IJzer en Staal vestigt bü

deze de aandacht van belanghebbenden op het feit, dat toewüzingen
voor walserü- en gieterüproducten voor Nederlandsche behoefte slechts
voor levering uit Duitschland en/of België mogen worden aange-
vraagd, indien levering door Nederlandsche walserijen, respectievelijk
gieterijen op grond van kwaliteit afmetingen of hoeveelheden niet
mogelük Is. Dit voorschrift geldt eveneens indien het te bestellen ma-
teriaal bestemd is voor de uitvoering hier te lande van Duitsche op-
drachten.

Voor de productieprogramma's van de Nederlandsche walserijen
en gieterijen wordt verwezen naar bijlage D van circulaire no. 315 d.d.
10 Juli 1941. ,_ , MAanvragen, resp. bestelbrieven voor bestellingen ln het buitenland,
welke niet in overeenstemming ziln met het bovenbepaalde, zullen
niet worden behandeld. ,___„„ ____________

Voorts wordt bekend gemaakt, dat Bewijzen van Overdracht „C"
voor Nederlandsche behoefte, uitgeschreven voor het tweede kwartaal
1942, bü den handel tot en met 23 Maart 1942 en bü de Nederlandsche
producenten en bü het Rijksbureau voor IJzer en Staal (voor buiten-
landsche bestellingen) tot en het 31 Maart 1942 kunnen worden aan-
geboden Zooals reeds werd gepubliceerd, zün deze data voor de Be-
wijzen van Overdracht eerste kwartaal 1942: resp. 23 en 31 Januari
1942. 32-00

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN
LANDBOUW EN VISSCHERIJ.

Verplichte opgave van wijzigingen in den bedrijfsvorm.
Het Rüksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstüd her-

innert alle georganiseerden van crisis-organisaties er aan, dat op
grond van het desbetreffende artikel in de statuten der crisis-organi-
saties (daarin opgenomen in overeenstemming met het bepaalde ln
artikel 14. lid 1. onder 4o van het. Crisis-Organisatiebesluit 1933) een
ieder, die als georganiseerde bü een crisis-organisatie is aangesloten,
verplicht is aan deze crisis-organisatie opgave te doen van de wijzi-
gingen, welke ln den bedrijfsvorm zoomede in den naam en ln de
plaats van vestiging van het bedrijf worden gebracht, 28-oo

Distributie van *esmo*ten rundvet.
In verband met de getroffen regeling ten aanzien van het ver-

krügbaar stellen van 200 gram gesmolten rundvet per twee met ..03"
genummerde bonnen van de vetkaart. de slagers deze van
hun klanten ontvangen bonnen oo Maandag 5 Januari a.s. in veel-
vouden van twintig stuks (= 10 rantsoenen) met een minimum
van twintig op opplakveUen MD 18 bil de plaa'.selüke dtstritutie-
diensten dienen in te leveren Zü on'vangen daarvoor toewijzingen,
welke zü dienen door te geven aan de plaatselijke toewüzingscom-
mis-ie van de Nederlandsdhe Veehouderij-Centrale Indien het
door den slager ontvangen aantal bonnen geen veelvoud van twintig
stuks vormt dient hü het restant van ten hoogste achttien stuks
eveneens door te geven aan de plaatselijke toewijzing-commissie.
Deze zal de van de slagers ontvangen toewijzingen doorgeven aan
den leverancier van het gesmolten vet en voor de voorziening der
onder haar ressorteerende slagers zorg dragen. 62-oo

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DE DEPARTEMENTEN VAN
HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART EN VAN

LANDBOUW EN VISSCHERIJ.

Oproep aan de Imkers tot inlevering van was.
Het Rüksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd en het

Rüksbureau voor Chemische producten maken het volgende bekend:
Teneinde in het belang van de bilenteelt in ons land de kunst-

raatvoorziening voor het volgende seizoen te kunnen verzekeren, doet
het Rüksbureau vooi Chemische Producten in samenwerking met
het Rüksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstüd. de Neder-
landsche Vereeniging tot Bevordering der Büenteelt. den R.K. Bijen-
bond van den Noord-Brabantschen Christeliiken Boerenbond en den
Bijenbond van den Limburgschen Land- en Tuinbouwbond een drin-
gen 1 beroep op alle Imkers om elke hoeveelheid was of ruwe raat. hoe
gering ook aan de kunstraatfabrlkanten ten verkoop aan te bieden.

Onder goedkeuring van overheidswege is tusschen de kunstraatfa-
brlkanten en de bovengenoemde Büenbonden de volgende regeling
getroffen:

Den Imkers wordt dringend verzocht hun was. hetzü als ruw
werk, perskoeken, etc. hetzü als zuivere was aan de afdeelingen der
bovengenoemde Büenbonden ten verkoop aan te bieden. Deze zul-
len daarvoor kunnen betalen: voor ruw werk etc. f 0.90 ner kg., voor
was f 3 per kg. Deze prijzen zullen direct door de afdeelingen aan de
Imkers betaald worden. Op een nader bekend te maken wüze zal de
zoo verzamelde hoeveelheid was door de afdeelingen aan de kunst-
raatfabrikanten doorverkocht worden. De afdeelingen ontvangen
hierover van hun respectievelilke Hoofdbesturen nog nadere aanwij-
zingen. Tee-elijkertüd met de wasinlevering moet de imker te kennen
geven of hij voor de ingeleverde was kunstraat wenscht terug te ont-
vangen. Dit kan tot een maximum van 95 pet. voor was en van 25 pet.
voor ruw werk etc. van het aantal Ingeleverde kilogrammen. De af-
deeling geeft dit bii verkoop van de was aan de kunstraatfabrlkanten
door. Ds kunstraatfabrlkanten beschikken dan, behalve over den mo-
menteel reeds aanwezigen voorraad eveneens over den voorraad, die
nu slanende liet. Slechts op deze wüze zal het mogelük zün de kunst-
raathehoefte van alle imkers te bevredigen.

Door op bovenbeschreven wijze mede te werken en aan dezen
oproep gehoor te geven, bereikt de tmker. die kast- en korfvolken
heeft dat hii voor 100 net. kunstraat krii-t. en de korfimker. dat zün
collega kastimker van kunstraat voorzien kan worden. Nadere bijzon-
derheden kan men ln de landbouwbladen vinden.

Teselükertüd maakt het Rüksbureau voor Chemische Producten
bekend, dat de volgende bedrijven aangewezen _Un als kunstraat-
fabrlkanten-

1. Het Blienhuif.. Grindweg 57. Wageningen;
2. Coöo. Electrische Honingzemeril. Lennisheuvel, Boxtel.
3. H. T van Dam Betonweg. Jubbega (Fr.);
4. C. Koning. 78 2, Hooe Soeren;
5. N V Btlenstand ..Mellona". B'oemend.str.weß 14S. Santpoort.
8. Swieters Bijenpark. E 353. Dedemsvaart.
Ten overvloede wordt erop gewezen, dat het aan »lle andere be-

drijven, alsmede aan particuliere imkers, verboden Is was tot kunst-
raat te verwerken 38-QQ

Gemeente Lichtbedriiven en waterleiding
Breda.

Tot nadere aankondiging blijft:
le. het kantoor van het Water- en Eïectrlciteltsbedrvjf der

voormalige gemeente Ginneken en Bavel, Ulvenhoutschelaan
47, voor h-et publiek dezer gemeente geopend.

2e. het kantoor van de Lichtbedrrjven der voormalige ge-
meente Princenhage, Bredascheweg 77a, voor het publiek
dezer gemeente normaal geopend.

In de geannexeerde eebieden geschiedt de levering van gas,
wat&r en electriciteit. voor zoover deze door de gemeente
Breda plaats heeft, na de meteropname over December 1941,
volgens de voor Breda geldende tarieven en de voor Breda
geldende voorwaarden voor de levering van gas, water en elec
triclteit.

Alle aangeslotenen zijn dus gebonden tot naleving dezer
voorwaarden. 69

DE DIRECTEUR.

I BRIEFORDNERS 8PERFORATORS 8
Opbergmappen met en tonder perforatie, jjj
Alphabetische opbergmappen.

H. STUMPEL — BREDA $
TOLBRUGSTRAAT 8 TEL 4600 47 Jjj

Gewestelijk Arbeidsbureau Breda,

AFD. COMPTABILITEIT.

Leveranciers van het G.A.B, gelieven hun nota's
over het dienstjaar 1941 uiterlijk per 15-1-42 bij
bovengenoemde afdeeling in te dienen. Nota's, wel-
ke na dien datum binnenkomen, kunnen niet meer
in behandeling worden genomen. 73

PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT
VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ.

Taxatiemarkten voor paarden.
De Prov. Voedselcommlssaris voor Noordbrabant maakt bekend,

dat de taxatiemarkten voor paarden in de maand Januari in de na-
volgende plaatsen en op de daarachter vermelde data en uren zullen
worden Behouden: _ _ _*._

BREDA 3 Januari van 10 tot 13 uur
OSS 8 Januari van 9 tot 12 uur
EERSEL 13 Januari van 10 tot 13 uur
ZEVENBERGEN 14 Januari van 10 tot 13 uur
's-BOSCH 15 Januari van 9 tot 12 uur
HELMOND 23 Januari van 10 tot 13 uur
WIJCHEN 27 Januari van 10 tot 13 uur
BERGEN OP ZOOM 28 Januari van 10 tot 13 uur

De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat alleen paarden be-
neden dea leeftüd van drie laar mogen worden getaxeerd.

Slechts ln uitzonderingsgevallen worden ook oaarden boven drie
jaar getaxeerd, doch dienen voor deze oaarden de koopeis bekend te
zün en moet op de betreffende taxatiemarkt een geldige aankoopver-
gunning kunnen worden getoond. 57

Inname akkerbouwproducten.
De P.I.CA voor Noordbrabant maaKt aan belanghebbenden be-

kend dat voor de Inname van akkerbouwproducten in de pakhuizen
gelegen in de gemeenten Berlictim. Boxtel. Dinther, Den Duneen,
Esch. Geffen. Gemonde. Heeswük Loosbroek. Nuland. Rosmalen,
Schijndel, Vinkei. Vught alsmede voor het pakhuis van de C.H.V. te
St Michielsgestel Is aangewezen de heer M. Verhagen. A 168. Dinther,
bij wien vanaf heden aanvrage-vervoerbewüzen voor levering van ak-
kerbouwproducten moeten worden Ingediend. 58

Bisrgenmerken.
De Landbouw-Crlsis-Organisatle voor Noordbrabant deelt aan

belanghebbenden mede, dat:
a. Alle biggen, welke vóór 3 Januari 1942 des voormiddags 12 uur

bü den districtssecretaris schriftelijk ter merking zün aangebo-
den op de toewijzing 1941 gemerkt worden, voor zoover de toe-
kenning dl', toelaat. Biggen welke na dien datum worden opge-
geven, kunnei. niet meer oo de toewüzing 1941 worden gemerkt.

b. Biggenmerken. 1941 zullen worden aangebracht tot en met 24
Januari 1942. behoudens gevallen van ziekte der bigeen of be-
smetting van het bedrijf. Wanneer hiervan een bewüs wordt
overeelegü van den veearts kan uitstel van merking worden
verleend

C. . Overdrachten biegenmerken 1941 kunnen tot en met 10 Januari
1942 in behandeling worden genomen. 59

Strooregellng oogst 1941.
De Prov. Voedselcommissaris voor Noordbrabant deelt aan de te-

lers van granen en erwten mede. dat de vastgestelde orüzenvoor stroo,
met uitzondering van B-stroo. na 1 December 1941, mogen worden
verhoogd met t 0.12- per ton voor elke periode van een halve maand
met dien verstande dat deze verhooging n_ 31 Maart 1942 niet meer
plaat*, vindt

Nogmaals zü er nadrukkelük op gewezen, dat door de telers geen
stroo ma;* worden afgeleverd, dan aan erkende stroohandelaren t_*en
een geldig afgiftebewüs of een vergunning aan verbruiker, afgegeven
door een der plaatselijke bureauhouders, daar alleen deze bewüzen in
mindering worden gebracht van den aanslag, die binnenkort aan de
telers zal worden toegezonden. 60

Straffen wegens frauduleus slachten.
De Prov. Voedselcommlssaris voor Noordbrabant maakt hierdoor

bekend, dat ln verband met frauduleus slachten alle nog op de bedrij-
ven van:

A. VAN DER HELM te ZEELAND. B 100
en

C. VAN DONGEN te ZEELAND. B 62
aanwezige varkens werden gevorderd en de hun gedane toewijzing
voor onbepaalden tüd werd Ingetrokken 61

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN
HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART,

Verplichte opgave van waschtar.even door wltwasscherijen.
De Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nüver-

heid en Scheepvaart maakt bekend, dat alle witwasscherüen haar
tarievsn. zooals deze op 1 Juli 1939 golden, vóór 20 Januari 1942 moeten
indienen bü de Afdeeling Middenstand van zün Departement. Voor
de indiening moet worden gebruik gemaakt van een speciaal formu-
lier, hetwelk vóór 10 Januari 1942 oer briefkaart moet worden aange-
vraagd bü het Departement van Handel. Nijverheid en Scheepvaart,
Afdeeling Middenstand. Bezuidenhoutscheweg 107 te 's-Gravenhage.

Bovenstaande verplichting geldt ook voor chemische wasscherijen
en fünstrükerü-n, welke mede het bedrijf van witwasscherij uitoefe-
nen. Uitsluitend chemische wasscherijen en fünstrükerüen welke niet
tevens het witwasseherübedrijf uitoefenen behoeven haar tarieven
niet in te dienen. Ook waschverzenders zün hiervan vrijgesteld.

Wasscherijen die haar bedrilf op 1 Juli 1939 nog niet uitoefenden,
moeten toch een formulier aanvragen Bü haar aanvrage om toe-
zending daarvan moeten zü vermelden:a. op welken datum zü de uitoefening van haar bedrüf hebben

aangevangen:
b. of zij het bedrüf op dien datum nieuw hebben opgericht dan

wel hebben overgenomen
Het niet of niet tüdig nakomen van de verplichting tot Indiening

ler tarieven is overtreding der prüsvoorschriften en als zoodanig straf-
bpar 30-QQ

GROOTE BOUWPLATEN WEDSTRIJD
VAN 1 TOT EN MET 10 JANUARI MET PRACHTIGE PRÏJZE>
o.m. een prrj.» van 10 JONGENSBOEKEN, een Drljs van 5 JONGER
BOEKEN, verder BOEKENSTEUNEN, BOUWPLATEÏN, VLIEG
TUIG FOTO'S ENE.

DEELNAME GRATIS !
le-ier die van 1 tot en m.t 10 J_nuari een afg-wei-te bouwiplaa
inzendt (door ons ges'empeld) heeft kans naar een van de 1
prijzen. — De ingeleverde modellen kunnen worden terugg-haald
De prijzen en de bekroonde modellen worden in de etalage ten'oon-
gesteld. — BOUWPLATEN VERKRIJGBAAR VAN 10 CENT

LECTURA Kioskenonderneming
HAAGDIJK 120 naast de Volharding

f! -_V-a-B-B_a__Bß_______n____ll^lßH-_IH>
WEGENS

INVENTARISATIE
zijn onze zaken GESLOTEN.

VAN 2 TOT EN MET 5 JANUARI. «
WERKPLAATSEN blijven geopend.

P. van Dongen-Cantrijn
VEEMARKT 29—31 :: BREDA.

Ook in 1942 is

.SPECIAAL"
Kousen-, Sokken- en Wolhuis

gaarne tot Uw dienst. 51

EINDSTRAAT 15 - BREDA.

N.N.
en het

Roode Lich

___^MFl_________Pf-_____-9

____KS_v ("_>_ **b iW "?_H__r__^v //

ö_L*_f .;.^G_." __. <fc» T_T sim fr*-B_x^_&_ - A/____-*& yi/
___________kV Un 'f■ * ï

■ I ■

paüßüaar Goede redenen om
1/ KUNSTHONING t«

nemen op uw jam-bon

W * Kunsthoning bestaatvoor
jm 1 4/5 uit suiker en heeft

dus groote voeding»*
____*t_B^_s^*\

Ê. m\w O Kunsthoning is even lek-
/C ker als bijenhoning en

■ e\4* een tractatie voor de
|a kinderen.
f% _r Kunsthoning geeft U een1^

j groote besparing op uw
fcßjEa^-^jL suikerrantsoen, als Ü het

op de boterham, in pap
en nagerecht gebruikt-

Om de voedingswaarde, om den fijnen smaak
en om de suikerbesparing, doet U er goed aan,
eiken keer een paar jam-bonnen te besteden
voor kunslhonlng. Verkrijgbaar in vloeibaren
en vasten vorm; verpakt in glas, blik of carton.

Evenals bijenhoning be- „.f^ _sK__| >'ï„jc_i
Staat kunsthoning uit sui- & _M_«
ker en vocht, maar de I _*B l_^-M
arbeid van de honingbij _fT_Tfin--_TKI
is bij de kunsthoning door HHMnHMMM
een hygiënische fabrieks- ____*f'ï_!________-l
Installatie overgenomen. J. j ïïSjßjn iWmlm

Publicatie uitgaande van:
Amllko N.V. Ro 'erdam; Coöperatieve Condensfabriek „Prle-tand".
Leeuwarden ; N.V. Gala- Cecondenneerdo Melk Maatschappij, Rotterdam:
Van Heel's Gecondenseerde Melk Maatschappij N.V., Naarden|Bu_sum:
-Hollandia", Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voedingsmidde-
len, Vlaardingen; N.V. „Lljempf", Leeuwarden; N.V. Vereenigde Veluw»
■ehe Melkproducten.abrieken, Nunspeet; N.V. Vereenigde Zuivelbereiders,
Rotterdam.

/V^l PAPIERMOLEN*

VQ-^ —BREDA — voor al Uw
tn KANTOORBOEKEN
_^ m _^ BRIEFORDNERS

I O /fl O OPBERGMAPPENI 74Z KAARTSYSTEEMDOZEN
BRIEVENBAKJES

Belangrijke mededeeling
voor alle ziekenfondsieden.

Met ingang van heden kunt U met Uw
brilrecept bij ons terecht.

M. SEGERS - LOOMANS
Opticien

Ziekenfonds-leverancier
Tel. 3791 Breda Nwe Ginnekenstraat 7

6
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Nieuwjaarswenschen |
O _lt_-f*_*€__-. *—'■ *»»**■

en Omgeving.
■_—_»____________-—__——7—BrVragent'w^ch-^n^rülc-
inrichting, wenscht cl. fam. en
kerm. G. N.
_- . "" ti A-mimi*-*»rs, ft rienS-tienariCtiX

v_i. w. Timmermans
„In het Schoentje' ———KARRESTRAAT »

wenscht begunstigers en Kennis-
sen Zalig Nieuwjaar.

. __ 4; A__RTS-Riemes. brood-bakkerij, N. Huizen 26, Breda, —wenscht cUënten, vrienden en fa-mille Zalig Nieuwjaar.

M. BETERAMS
-ellenoordstr. 29 Breda, Tim-
merman-Aannemer van alle
vö°rk, bouw en reparatiewerk
wei—ch* cliënten en crediteu-
ren 'n Voorspoedig Nieuwjaar, Beleefd aanbevelend._

M. BUINSTERS, mr. metselaar,
Kolfbaanstr. 52, Breda, wenscht
vrienden en begunstigers G. N.

Zpo zeker als de zon morgen opgaat, zoo zeker
komt er vrede. - Dit wensch ik U toe voor 1942

Amerikaansche Fijn Strykinrichting
SEGERS, St. Janstraat 11 — BREDA — Telefoon 2181

Brederostra^t 22. Breda.' Voorspoedig 1942.
■

PJ. Pnnin -„ 7-mmo° öruin en «.oon_
f- nn t_i __ « _,Leurschestr. 60, Tel. 5514, BredaVKCHHANDEL, wensoht cliën-'

tèle. familie, vrienden en ken-
russen een gelukkig Nieuwjaar,

" '"" " ""'" "-■

JOOP BROUWER
Manufacturenhandel, van Voorst
tot Voorststraat 28, — BREDA
Aan mijn geachte clientèle, vrien
deiyik dank voor het ta het af-
geloopen jaar in mij gestelde
vertrouwen__ wensch van hfirte, dat 1942
rjr en Uw gezin veel geluk en
voorspoed moge brengen!_______________

i

J. BROUWERS
AARDAPPELHANDEL, Akkerstraat 39 - BREDA - Tel 2533wenscht familie, vrienden, clientèle en bekenden een

VOORSPOEDIG 1942..p. . "

L>__ BAKKER van het meest gevraagde
Beenakkers Tarwebrood

wenscht allen een voorspoedig 1942.
, Molengrachtßchestiraat 61 — Breda

Firma BLITZ
HAAGDIJK 8 BREDA TEL. 3.9.9.3WENSOHT AL HARE CT.TENTELE EN BEGUNSTIGERS EENZALIG EN VOORSPOEDIG 1942

A. C. CLAASSEN-
VAN N1JNATTEN

Rund-, kalfs- en varkens-
slagerty, Vlschmarktstraat 7,
Breda, wenscht clientèle en
kennissen een Z. N.

EUG. CANTINEAU
DAMES- EN HEERENKAPPER

TETERINGSCHEDIJK 1,
BREDA

wenscht * clientèle, vrienden en
bekenden gelukkig nieuwjaar.

Voorspoedig nieuwjaar aan mijn
clientèle, vrienden en familie, M.
A. DOORAKKERS, coiffeur, Til-
burgsche weg F 62. bil Breda.

I A, P. DOORAKKERS Café DeWal Leuvenaarstraat 136 Breda,
wcnscht vr. fam. en cl. een ge-

1942

P. PESKENS en kinderen. Ka-
dtlkje 5, Breda wenscht familie,

I vrienden en klanten een Z.N.
* Zalig Nieuwjaar aan vrienden., kennissen en familie. ANTOON
1 VAN GILS. Café Tuinstraat 60Breda.

P.W. HoppenbroutOers-
Vissers

Electr. Bakkerij, Leuvenaar-- straat 24, Breda, Telef. 3360,
wenscht cl., fam. en kenn,- Zalig en Gelukkig Nieuwjaar

i -—-[. K HEIJMANS en Zn. Behan-- gerij. Stoffeerderij. Jan v Pola-nenkade la. Breda wenscht ken-- nl-sen en clientèle Z. N.
e_, G. HOLTZER- Schildersbedrijf, Baronielaan 240,

Breda. — 1 Jan. 1942. Z.N.

Muziekschool M. van Herwijnen
Loopschansstraat 42 — Breda — Telefoon 2088,
wenscht hare leerlingen, vrienden en kenn. een voorspoedig '42
£_DAfc_C_ai „Hl ». *"■ JACET. l_eurschestr. no. 5.rKA{.9> VOnrUKKllK/ReOJTl/» I Breda, handel in kruidenierswa-\_Vtè» « ""«iy ren, wenscht clientèle, vriendenB-IFtJ T\fi IMtCl en kennissen Kelukklg nieuwjaar.

nCilL>lfl^3 ; M. INSELMINÏ :
VtJJfTt^ft"tmYt"krlrTt'. Metselaar en schoorsteenr._er»^w ' r*l£rV*. "^ ] Haagdilk 85. Breda Z.N.
BEKENDEN EEN AJANSEN rfaa-dijk 142.

VOORSPOEDIG IBreda, wenscht clientèle familie
NIEUWJAAR. „'en kennissen een G. N.

Fa. Gehrs. Janssens
Marksingel 35 — Breda — Telefoon 4347
wenscht clientèle en begunstigers Voorspoedig 1942.

Transportbedrijf Fa7w_ï TH. KËSSËLS &Zn
EXPEDITEURS — DOUANEAGENTEN

't Adres voor alle transporten, sleepwerk met paardentracties
Brouwerijstraat 36 — BREDA — Telefoon 2423,

wenscht U allen een voorspoedig 1942.

R Kerstens-Vos
Kruidenier

v VOORST t. VOORSTSTR. 69,
HOEK SPEELHUISLAN

BREDA. TEL. 3780 G.N.

FIRMA

L v. LEEUWEN-
LEESMANS ;

HAAGDIJK 14 — BREDA !
IN DAMESHOEDEN

EN PELTERIJEN.
G. N. aan clientèle, zoowel

binnen als buiten de stad.

Dames- en Heeren-
Kleermakerij

J,W.A.Ma.ijnissen
Oranjeboomplein 13 - Breda,
wenscht clientèle en kennis-
sen een
Voorspoedig Nieuwjaar.

aVANHARTE
HOOR

NEEPXENS
Ginnekenweg 7 Breda

c. nöuweNs"
Bre_da - Makelaar in Machi-
nerieën. - De beste wenschen
voor het nieuwe jaar. %

Zalig Nieuwjaar wenscïrf, TJ

A¥HIEI. ?/OOR HUISJH__9___ffJ__ IKORATIE_3_r\H__ll |nï__IAME
I SCtHLOCRWERk

Ei"" _M5-ïl DRtDA
| j^^i WT-B-TBAAI 91

Firma
A.F.M. Nieuwstadt
Electro Techn.. Bureau

„Radio Techniek"
Haagweg 20 "Breda,
wenscht zijn cliënten een
gelukkig en voorspoedig Nieuw
jaar, met dank voor het ver-
trouwen in 1941.
BART PEEMEN-v. POORTEN"

handel in aardaopelen groenten
en fruit Haagdijk 164. Breda —Tel 217-, w. fam. cl. en k. G. N.

Feiienoordstraat 75 'en 81,
Breda — Telef. 2683

Magazijn en kantoor:
Haagdijk 85.

Speciaal adres voor
MOZAÏEK-, TERRAZZO- EN

GRANIETVLOEREN
KUNSTSTEENFABRIEK

Gelukkig Nieuwjaar.

fCcTva^raaïc
& ZOON

Brandstoffenhandel
Haagdijk 195, Breda 2. N.

J. RO^ATvC«___f~_-i_^ddl'ï71. Breda ka a-handel — Aanbee. en kerm. Zalig Nieuwjaar.

Ie predasche Pui- en Glazen-was-grif J. RAS Blcemstraat 33Breda, wenst cl. en beg. G. N.
Electrische Smederij

Jos. Roovers
Teteringsche Dijk P 169 bij
Breda, Tel, 5391, wenscht vr.,
cl. en kerm. Zalig Nieuwjaar

~A, RëpD-jt.
St. Annastraat 15_ — Breda,

in Levensnr'oMelen
wenscht clientèle, begunsti-
gers en kennissen

Gelukkig Nieuwjaar.

F. SCHRftDER^TANSE D.est
straat 42. Breda. Tel 3204 har-
del in groenten en fruit, wen..}-
cl., fam. en bek. G.N.

| Verplaatst varf Mauritssingel 3a naar Eindstr. 10: j

Kleermakerij W. van Rijswijk
Wenscht tevens clientèle en vrienden een Voorspoedig 1942.
k PATATES-FRITESHUIS

H. RENARD
GINNEKENSTRAAT 86, BREDATELEPOON $740
wenscht clientèle, vrienden O. N.

Wy wenschen
onze geachte Clientèle
Vrienden en Kennissen
een Zalig en Voorspoedig
Nieuwjaar.

WIJNHANDEL, SLIJTERIJ
Ginnekenstraat 109, - Breda

De Raa.skel.er
TELEFOON 4466.

A. C. __m Stokkom
& Zoon

Melkhandel, Le__schestraat 77Breda, wenscht clientèle, vr.
en keh^. Gelukkig Nieuwjaar
Kapper SPEEKENBRINK, Oran-jeboomstraat 28. Breda wenschitzijne clientèle kennissen en fam.G. N.

M. Schraoen - de Graaf
Café „HET WIT SCHAAP"
Letirsch-toaan 60 - Breda,
wenscht clientèle, familie en
begunstigers zalig Nieuwjaar.

VAN SCHAICK
Alleen gevestigd

' VISSCHERSTRAAT 35
BREDA.

Zalig Nieuwjaar.

’. /. Sweres-Dielernans
Haagdijk 253, Breda. Tel. 2596

* IJmuider Vischhandel
Oudste, vertrouwdste en be-
kendste zaak — Alles wordt
franco thuis bezorgd. Speciaal
adres vooi1 diners. Aan cL en
kerm.' een Zalig Nieuwjaar.

GelukkigNieuwjaar
SPHINX

Service Station
Breda.

N.V. HANDELS COMPAGNIE.
Pa. SÖDER & ZN.

Breda, — Karrestraat 30
Gehikkig Nieuwjaar.

L Timmermans
Rijwielhandel

Molengrachtschestr. 17, ' Breda.Aan cliënten, Vrienden en be-
kenden een gelukkig Nieuwiaar.

Firma Gebr. Toma
Terrazzo - Houtgraniet- en Estrichvloeren. _ Beton- enKunststeenwerken, Jan van Polanenkade 32 Breda Tel. 5681

, Gelukkig Nieuwjaar.

Lichtdrukken
p_jpE Stencildrukwerk
\wf\ _3 Foto-Copieën
VAN DER Ginnekenweg 133 — Telefoon 2468 — BredaZANDENJ Zalig Nieuwjaar.

H. C. v. d. BROEK
AANNEMER VAN
NIEUWBOUW EN
ONDERHOUDS-

WERKEN
MR. METSELAAR

HEUSDENHOUTSCHESTRAT 13,
Tel. 5850, Ginneken.— Clientèle en bekenden G. N. —

Geestelijk adviseur en bestuur
VOETBALVEREENIGING

BARONIE D. N. L.
wenscht allen Zalig Nieuwjaar.

Ginneken, 1 Januari 1942.

PIET v.d. HORST-
BROUWERS

Modelslagerij
GINNEKEN. Z. N.

ROZENLAAN 17 — GINNEKEN
Handel in brandstoffen
en Kruidenierswaren.

wenscht vrienden en clientèle
ZALIG NIEUWJAAR
GARAGEBEDRIJF

STALHOUDERIJ

„DE PELIKAAN"
J. Hurks & Zonen, Raadhuis-
straat 16, Ginneken, wenscht
clientèle en kennissen

Gelukkig Nieuwjaar.

LAMB. VAN HÖÖFT
ELEC. SCHOENMAKERIJ.

PR.' JULIANASTRAAT 23
GINNEKEN

wenscht vrienden en cliënten
Zalig Nieuwjaar.

ZALIG NIEUWJAAR
AAN VRIENDEN EN
BEGUNSTIGERS

JOH. KIMMEL-
VAN GILS

BEHANGERIJ
STOFFEERDERIJ

Pr. Hendrikstraat 129, Ginneken.

AARDAPPEL-
GROENTEN-

EN FRUITHANDEL
wenscht familie, vrienden en
clientèle een Zalig ' Nieuwjaar.
"TILBURGSCHE WEG 131

GINNEKEN
A. v. d. LINDEN-Sniiders, melk-

handel, Heusdenh. straat, Ginne-
ken, wenscht fam., kerm. en clien-tèle een Z. N.

F. v d. LINDELOOF en ZnBavelschel. 10. Ginneken. in- enverkoop van meubelen wenschtvr. en cl. Gel. Nieuwl.laar.
C. MICHIELSEN, Pr. Hendrik-

straat 10 Ginneken groothandel
in kaas. wenscht zijn cl., vr. en
fam. G N.

A.OOMEN-ROOVERS
Handel in melk,
groenten en fruit

PR. JULIANASTR. 39— Ginneken —wenscht vr., kerm. clientèle Z. N.

DIM VAN DE VEN
COUPEUSE

AKKERSTRAAT 24
GINNEKEN

wenscht al haar klanten Geluk-
kig Nieuwjaar.

DR SCHILLING
GINNEKEN,

WENSOHT ZIJNE VRIENDEN EN BEKENDEN EEN IN ALLE
OPZICHTEN HEEL GELUKKIG JAAR.

wy wensoheft onze afnemers, vrienden en kennissen gel. Nieuwjaar

Borstelfabriek C Volders
GROOTHANDEL IN AANVERWANTE ARTIKELEN. Specialiteit

in BORSTELWERK VOOR DE INDUSTRIE.
HEUSDENHOUTSCHESTRAAT 21 TELEF. 2083 GINNEKEN

P. v. d. WOUW-
v. d. HEIJDEN

Mr Bakker — Ploegstraat 133,
Ginneken. telf. 2397. wenscht aan
vr. en bek. een Zalig Nieuwjaar.

J VAN GILS & Zonen, metse-
laar en aannemer nieuwbouw en
onderhoudsw., telf. 283. giro 314149
Ulvenhout. 154A. ' G-N.

C. A. KCKX, rijwielhandel
Chaamscheweg C 280. Ulvenhout.
Wenscht familie, vrienden en
cliënten e~i O. N

M. MARTENS-
VERHEIEN.— Telefoon 261 —Café De Fasanterie

ULVENHOUTSCHEBOSCH
wenscht fam., kerm. en beg. Z. N.

" C. MARTENS-'
v. d. ENDEN.

ULVENHOUT C 62
Handel in boter, melk en karne-
melk — wenscht familie, kl en
-ennlssen een Zalig Nieuwjaar.

RIET NOUS. gedipl. coupeuse,
Kerkdreef 199c, Ulvenhout, w. kl.
kennissen en begun. een Z. N.

ONZE BESTE WENSCHEN
aan clientèle, vrienden
en kennissen

Coöp. Stoomzu.vel
Fabriek

„St.Brigida"
BAVEL

l JANSEN EN ZONEN
Bavel (bi) Breda.) Riiks-onder-
wijzer. Hoefsmid. Bekroonde Rijks
gedipl. Hoefsmeden. Electriciëns,
Koperslagerli en Rijwielen
Landbouwwerktulgen. . Z. N.

A. MAAS—GITS. B 28a. Bavel.
telf 209 Luxe broodr-ikkern. ko-
lonia'ewaren. tabak, sigaren en
sigaretten. z- N-

C. van Praat
Postetfaat 21 - Prlneenhig»
Handel in «jneik, boter en
eieren, werJcht klanten en

( bekenden een 8. N.

WED. A. v. BEEK-
VAN OERS

Bredascheweg 50, Princenhage
Het vc_rdeeligst adres voor
Krui_e:_ier_waren, Rookarti-
kelen, SohoonmaaJcartikelen
Kwasten, Verf ep Behangsel-
papier, wenscht begunstigers
en vrienden gel. Nieuwjaar.

1 Januari 1942.

M. ü.d.Enden-v, Deuren
i

Emer L 46a, Princenhage. t —Handel in melk, boter en
eieren, wenscht clientèle, fam.
en -vrienden Zalig Nieuwjaar

M. Hermus-Evers
Café „In de nieuwe zorg" —Princenhage, wenscht clien-
tèle, famv en begunstigers Z,N.

Bierbrouwerij
„DE KOE"

Firma Wed, J. p. NOOREN,
Princenhage, wenscht cliën-
tèle en bekenden G. N.
Rund-, kalfs- en varkensslageril

A. LAMBREGTS-SIMONIS
Dreef 2fr, P'hage, tel. 5056. Z.N.
Aan clientèle, vrienden en
bekenden een Gelukkig en
Voorspoedig Nieuwjaar.

Café Marktzicht
Markt 20 — Princenhage

JULES MOONEN-BOOY.

C. RAAYMAKERS-
VAN ESCH

Huish. Artikelen. Voorstraat,
Princenhage, wenscht zijn ge-
achte clientèle een Z. N.

! W. A. DE WINTER-Hoppen-
brouwers, handel ln bieren, limo-

inade, Dr. Batenburgl. 4a, Princen-
hage, wenscht vr- el Z, K.

De Directie van Melkinrichting en Zuivelfabriek

»St. Martinus" Princenhage
wenscht leder Zalig Nieuwjaar

Timmerbedrijf
C. Nooren-v. d Avoird

Dreef 63, Princenhage, Tel. 4509. Onze beste wenschen voor '42

Aug. Bakkeren
SCHOOLSTR. 10, TETERINGEN

TECH OLIëN en VETTEN
i vJi. te Roosendaal

wenscht clientèle, vrienden en be-
gunstigers een Z. N.
AUTOBANDEN GROOTHANDEL

„METROPOLE"
Autoslooperij en vuloaniseerin-
richtlng. Speciaal adres voor het
adviseeren van autobanden. Oos
terhoutsöheweg C 65, Tel. 238.
Teteringen. G- N,

Circus
van Bever

Terheijden, wenscht alle ge-
meente-autoriteiten, bezoe-
kers, vrienden en kennissen
een Voorspoedig Nieuwjaar.

Directie
CIRCUS VAN BEVER

Een voorspoedig
1942

Aan ALLEN toeg^eraciht
door:

Fa. „CIEREMANS"
TERHEIJDEN.

HANDEL IN EN HERSTELLING
VAN RÜWIELEN ENZ.

Wed. Fr. ENGELS
EN ZONEN

Tenhe.den - Sigarenfabrikanten
>Aan familie, vrienden en begun
"tigers een voorspoedig Nieuw-
jaar.
~~pTlöoze"7

Terheijden, Grossier wenscht
klanten, familie en vrienden

Gelukkig Nieuwjaar.

C. Fens-Marijnissen
Kerkstraat B 168, Tel. 312, Wa-
genberg. Expedi'eur, wenscht fa
mille, vrienden en klanten Zalig
Nieuwjaar.

A. Janssens& Zonen
RIJWIELHANDEL

T_s_enw. b lila, Wagenberg.
Handel ln alle eoorten BRAND-
STOFFEN, wenscht ieder geluk-
kig Nieuwjaar.

Jan Kunen
en

Frans v. d. Broek
wenschen alle vrienden en
kennissen een

Zalig Nieuwjaar.
Wagenberg B 14
Lage Zwaluwe
Groenendijk.
Wed. P. C. v. LOON & ZnWagenberqr. Electr. smederll. lym-

del in landb.w. en motoren en
brandst. w. fam.. vr. en cl. Z. N,

Etten
en Omgeving.

„

Aan familie vrienden en klan-
ten gelukkig nieuwjaar. — J.MEESTERS manufacturen. Et-
ten (N.Bj

M. NEIDT timmerman-aanne-mer, wenscht fam, en cl. Z. N.
HERMANS

SCHILDERSBEDRIJF. LEUR B 257 en
ST. WILLEBRORD

wenscht cliënten en vrienden een
gelukkig Nieuwjaar. 1 Jan 1942.

Oosterhout
en Omgeving.

Aan familie, vriendenfen begun-
stigers Zah> Nieuwjaar.

J. AARDEN,
Handel in groenten. Oostelnd.

Wed. BLIEMER—OROOTEN-
BOERS. Leilsenhoek Oosterhout
wenscht cl. vr en bek. een Gel.
Nieuwjaar.

W. CARTON-Boudewijns,' café
„Sport", telf. 226, Dorst, wenscht
fain., vrienden en cl. een Z. N.

H. J. v. d. PUT—BROEDERS
Slager, Groenendijk 63 Oosteir.d,
wenseht clientèle, familie en be-
gunstigers Z. N. — Tel. no. 4.

ANT. v. RIJEN en A CARON,
Voerlieden — Groenend^'k, Oost-
eind, wenschen familie en begun-
stigers Zalig Nieuwjaar. (

Tilburg
en Omgeving.

Schoenenzaak
La Do

L. J. DONDERS
R I D D E' R S T RAA T 3
wenst vrienden en cliënten Za-
lig Nieuwjaar. — Tilburg, 1 Ja-
nuari 1942.'

JAC. BASTIAANSE, agent D.
Iran Noordbr. en Z., Okido. Ned.
lU. en N. Modeblad, Miin abonne s
S.N. - Baarle Nassau 1 Jan. 1942.

STAN OLIESLAGERS
3afé Z. N.
Baarle Nassau, 1 Januari 1942.

Gilze-Rijen
en Omgeving.

Besturen van de
RUNDVEE-, FOK- EN CON-

TROLEVEREENIGING
„DE EENDRACHT"

en der
VARKENSFOKVEIFEKTPTNG

„VEREDELING ZIJ ONS
DOEI" o o

wenschen leden, begunstigers en
bekenden een voorspoedig -942:

Ant Wouters
"f- GEERTS

LANGE REIT A 18
Gascel- en

hengsthouder
Aan alle begunstigers een geluk-
kig en zalig Nieuwjaar.

A. M. PEETERS. Bolberg. Gilze.
Tuin- en landbouwzaden. Agent
Stormverz. Mij., Nijmegen, w.
vrienden en begunstigers Z. N.

CHARLES MARINUS
Kolenhandel, vrachtrijder, Gilze.
wenscht klanten, vrienden en be-
kenden gelukkig 1942.
Aan al miin abonné's en begun-
stigers Zalig Nieuwiaar.

PR. VERHEIJEN.Bode van 't Dagbl. v. N.Br. e_i Z.

„JAGIL"
Schoen/abrieken

wenschen vrienden en bekenden
een GELUKKIG NIEUWJAAR.

C.VAN DEN BURG
Agentschap :
,J)e Nederlanden
van 1845".

Z. N.

JOH. GOEYERS—HUYBREGTS.
Bavelscheweg, Raakeind, ln krul-
denlerswaren. Vrienden en clien-
tèle G. N.

Jan Geerts
Smederij en Rijwielhandel,
Rijen, wenscht vrienden en
begunstigers een

Zalig Nieuwjaar.

PIET JANSEN. Rtlen. Handel
in kruidenierswaren, wenscht vr.
en begtm. G N.

Waalwijk
en Omgeving.

schestr. 19a, Waalwijk, grossier ln
tabak, sigaren en sigaretten, w.
cliënt"-^ vr„ kerm en fam. Z. N.

Dongen
en Omgeving.

DE CORRESPONDENT VAN
HET DAGBLAD VAN NOORD-
BRABANT EN ZEELAND TE
DONGEN wer.scht allen Z. N.

Geertruldenberg
en Omgeving.

GEBR. v. d. PLUYM. 'aanne-
mers en sloopers. wenschen hun
clientèle G.N. Dussen 1 Jan. 1942.

C. J. DE WIT, Molenka. Dussen,
meubelmakerij, stoffeerderil en
reparatie-inrichting. wenschtclientèle en vrienden Z. N.

Bergen op Zoom
en Omgeving.

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Bob Broekhoven
KL. BOSCHSTRAAT 6,

Bergen op Zoom.
In Lederwaren

baYa's sWöenmagazljn
BERGEN OP ZOOM.

SCHOEN-
en
KOUSEN-
REPARATIE

wenscht haar clientèle gelukkig
Nieuwjaar.

V. V. DOSKO
BERGEN OP ZOOM.

Aan donateurs, begunstigers en
leden een G. N.

h. C. VAN GJELS-
VAN DONGEN.

Rund- en varkensslager,
Wouwscheweg' 102,
Bergen op Zoom. Z.N.

B. HUISMANS
Behanger — Stoffeerder.

Matrassenmaker,
SCHELDELAAN 34

BERGEN OP ZOOM. p. t.

J. F. Hopmans
Antwerpechestraatweg 31

Bergen op Zoom. Veehande-
laar en vleeschgrossler, aan
vrienden kennissen Z. N.

Fa. J. Hopmans en
van Oudheusden

Handel in granen, meel
en fouruge.

Parallelweg 47, Bergen op Z.
G-lukkig Nieuwjaar.

"KLAASSEN'Sr
Timmerfabriek

PARALLELWEG 68 -BERGEN OP ZOOM
Telefoon: 631 kantoor.

6C2 woonhuis
P.F.

L. J. Kapoers
Timmerfabriek, Parallelweg
110, Bergen op Z., wenscht
clientèle en vrienden een

Voorspoedig 1942.
Bureau van admin.. belastlnsssa-, ken. l"-''h. er r<w*,*2T

Af. A. LINT P2%
Telf 468. Burer. de Roocklaan 20.
B o. Zoom, Levensvera. en ass. ad-
vieren oo elk eebied. Onmaak be-
zwaarschr.. raDncrten. j^pz. G.N.

~~L J.#. LANDA
KA AS- " V. "".EL
RIJK^nUURTSTR/'A.T 19,

Bergen op Zoom
' wenscht clientèle en vrienden G.N.
i

Directie Bennings Modehuis
wenscht zijn geachte clientèle 'n Zalig en Gelukkig Nieuwjaar

C. MOHRMAN, Bergen op Zoom.

G L DE KOK
AANNEMERSBEDRIJF

PAPAVERSTRAAT 3a BERGEN OP ZOOM
TELEFOON 706. O- N.

V.V. NIEUW BORGVLIET
te NIEUW BORGVLIET

Donateurs, begunstigers en leden
een G. N.

FOTO-ATELIER
„REMBRANDT"

ANTWERPSCHEWEG 428,
BERGEN OP ZOOM
Aan vrienden en begunsti-
gers Gelukkig Nieuwjaar.

Dir. Roxy Theater
GR. MARKT 3, BERGEN O. Z.

wenscht vr. en beg., zoo-
wel binnen als buiten de
stad een G. N.

A. DEWAAL
Potterstraat

BERGEN OP ZOOM. G. N.

Fa. Wed. A. deWaal
SCHILDERSBEDRIJF,— ENGELSCHESTRAAT 23 —BERGEN OP ZOOM. Z. N.

——————_____■_■ i inmi ii

Rucphen
en Omgeving.

LEO VERPALEN VAN OERS,
Brood- en beschuitbakkeri), han-
del in kruidenlersw., w. cl., fam.
en vr. Z. N. Rucphen, 1 Jan. 1942.

C. v. ZUNDERT EN ZN., C 62
Zegge. telf. 254. wenscht fam. en
kennlss.n een gelukkig nieuwl.

_*____--_■____■_]■"_■

Steenbergen
en Omgeving.

WONINGINRICHTING
„DINTELOORD"

J. HERSELMAN—BREURE
DINTELOORD

wehscht clientèle Gelukk. Nleuwj.

Firma. G.v.SaarloosEN ZN.
Vleesc_.waren_al.riek

DINTELOORD
WENSCHEN HUN CLIëNTeLE
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.
Eigenaren van een rieten dak
Koopt nooit een kat toch

in de zak
't Zij reparatie of nieuw werk
Ny'ssen maakt 't degelijk en sterk
Ook op Ver_-kerhigsgebi_d
Verzeker ik, coulant, solied.
Begunstigers vrienden altegaar
U wensch ik 'n Zalig Nieuwjaar
A. NIJSSEN, Rieidekker en Ver-
tegenwooordiger Verzekering Mij
„St. Willibrordus"

D 431, KRU_B-__N_>.

De vischhal van
Kruisland

M. v. ZUNDERT
WENSCHT ALLEN 7* G. N.
JE ADRES VOOR PRIMA
VERSCHE VISCH EN

VERSCHE MOSSELEN.

Roosendaal
en Omgeving.

" Het EERSTE NED. GARANTIE
0r"1 T~> > O BEDRIJF wenscht hare aange-

r-' sloten leden een gelukkig nieuwj.

FIRMA CLARIJS, electriciteit»
1 "" werken. Stampersgat. Cliënten enslagerijen vrlenden G-N-

0 J Bestuur ROOMSCH TOONEEL,
-" w Roosendaal, wenscht geest, advi-
"' seur, donateurs, en leden Z. N.

' , —1

N.V. A. v. d. Biggelaar & Co
Koffiebranderij en Tabakfabriek

Achterstraat 19, Roosendaal GeMkjg_ Nieuwjaar

"roosendaalsche stoomboot-
en autodiensten

v.d.Huysers booten Roosendaal-Dordt-Rotterdam
« Gelukkig Nieuwjaar.

Oudenbosch
en Omgeving.

Wed. VAN Pt. .'.R—BRANDS. café
Lollestraat C 91, — Oudenbosch,
wenscht vr. en bss. Z. N.

jTnaotzaam.
Schilder. NccMhoek C 60. eem.
Standdaarbuiten. vrienden, clien-tèle en heg. Z. N.

J. A. VAN SPRUNDEL.Café ..De Kroon. Noordhoek.
Brood-, beschuit- en kleineoed-
bakkerii. w. vr. en bes. Z. N.

H. SCHOONE. Noordhoek. Dag-
bladagent. Voerman op Kjundert.
Standdaarbuiten. Roosendaal.

Z N.

J. P. VERVAART~
Dorpstr. H 41, Bosschenhoofd.
Loonslager. Erkend onder no.

" 893, wenscht klanten en vrien-
den G. N.

Zevenbergen
en Omgeving.

L. MULDERS. L. Noordstr.. Ze-
venbergen, ger. dienst Zevenbcr-
gen-Breda. auto- en paardcn-
tractie. G. N.

Chr, Aarts
Luxe autoverhuur, Zevenb. Hoek
Tel. 38, wenscht fem., vr, en beg.

Nieuwjaar

ZaUg Nieuwjaar aan familie,
vrienden en begunstigers.

/. MOUWEN-
van Oosterhout

Aannemer — Zevsnb. Hoek

Woensdrecht
en Omgeving.

F. v. d. POEL, Molenelnd K 1,
Ossendrecht. Handel in groenten
fruit en visch, bek. vr. en cI.»Z. N.
———————————_____)—————

Klundert
en Omgeving.

GEBR. Fr. en D. VERMEULEN,
loodgieters. Fiinaart, wenschen
hun klanten, vr. en kerm. G. N.

Aan ai mif.n vrienden en beg. 'n
gelukkig en voorspoedig nieuwlaar
J, A. v. d. MADE, beurtschippcr.
Fiinaart.
___■____-_-■_■_■__«_■__■!________.

Diversen
JAN DEKKERS.

Esschen. Café en garage, wenscht
clientèle en fam. G. N.

C. JASPERS.
Statiestraat 156. Esschen. Verze-
keraar, wenscht cliëntsle en ken-nissen een Z. N.

G. VERBOCHT. Esschen. Agent
Dagblad van Noordbrabant en
Zeeland te Nispen. Z. N.

Auto leperij
D* Hardenberg

Wemeldinge.
GELUKKIG NIEUWJAAR.

André Mol
Landbouwmachines en Tractoren

ZEVFNBERGEN Noordhaven 16_--LV__.iND__.-\_l_,i**J
Telefoon 163 G N.

P—lll_-^-WM—«—■■—■__»■__■_■_■_■■_—■———M—WWW-BBj

H.V. UTRECHTSCHE. HYPOTHEEKBANK
gevestigd te Utrecht

AFLOSBAARSTELLING
De Directie bericht, dat per 2 Februari 1942 van de
4»/. Pandbrieven è. pari aflosbaar zijn gesteld, voo-
zoover nog in omloop,
van Serie K, eLk groot ’ 1000—, de nos 7201 t.m. 8500,

van SerieA D, elk groot ’ 1000—, de nos. 28201 tm,

I 28500, 29001 tm. 29500, 30001 t.m. 30500, 31001 t.m. :si»"».

1 van Serie BD, elk groot ’ 500.—. de nos. 4001 a/D .m,

1500 a b.
Zij kunnen van heden af tot 20 1943, behou-
dens wijziging in de voorwaarden, verwisseld woraen m

3'/. V. PANDBRIEVEN a 9_'/* *.
met verplichte uitloting van 3*/. per jaar.

VRIJWILLIGE CONVERSIE
Alle nog niet aflosbaar S^ff *£ T^nte/ooralen van de coupon per 1 Ju" 19"

rtehoud van-unnen tot nader bericht en *>»««"°rb^den taI ,vy_iging in *: voorwaarden, verwisseld worden tn
1 3'/« '/" PANDBRIEVEN a 98V« %,
! met verplichte ultlotln. van»'/. Per Jaar, met behoud
■ 4'/» rente tot 1 April 1942.

Mr. P. R. HOORWEG. Mr, N. A, STEMPELS,
De Directie,

I UTRECHT, 3a December 1941. 76-00
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FEUILLETON.

HET BEDROG VAN
NORA VERKERK

DOOR
THEA BLOEMERS.

26).

Het scheen overigens dat het nobele
tweetal de grootouders, die hun bedrei-
gin__- of afpersinsspolitiek zeker nooitzouden hebben goedgekeurd, geen deel-
genoot hadden gemaakt van wat ze ver-
moedden of wisten omtrent Nora. want
de twee oudjes behandelden het meisje
geheel aLj de kleindochter van den
rijken fabriekseigenaar. Juffrouw Ver-
kerk was een praatgrage vrouw en van
haar hoorde Nora. tusschen velerlei on-
belangrijke nieuwtjes en kletspraatjes
door. dat het haar familieleden ln Arn-
hem veel beter ging en dat ze erg tevre-
den waren over den vooruitgang van
den winkel. De relaties met de groot-
ouder-scheen dus door haar familie her-
vat te zlin, concludeerde Nora.

Het was overigens een druppel troost
ln den bitteren kelk van zelfverwijt en
verdriet dat haar bedrog niet vergeefs
mT geweest, dat haar moeder en Ue
broer* en zuster van nood en armoede
gered waren. Ze was er nog steeds niet
voldoende van doordrongen dat een
slechte daad verwerpelijk blijft, ook ai
heeft de bedrijver de beste ***J<ffisStMaar wel stelde Nora zich onophoudeltis
de vraag, of haar moeder gelukkis: zou
zijn, terwijl ze in het onzekere verkeerde
over het lot van haar oudste dochter en
wel moest aannemen, dat deze om net
leven gekomen was.

__?o__d_i -*______?* "_»"«Wik *o_aea., dat

Nora er alles voor iou hebben overgehad
als ze er nooit mee begonnen was zich
voor Constance van Zuylen uit te geven.

TTTTT,

„Wel, wel. God zegene haar! Het lflkt
gewoon hemelsche muziek!"

Dirk Verkerk'dempte zijn stem zooveel
htj kon. Hij verbeeldde zichzelf dat hU
rustig luisterde maar verscheidene men-
schen draalden zich met verwijtende
blikken naar hem om. of staken een
hand op om hem t» beduiden, dat hU
hoorde te zwijgen. ,

_
,_3_tt" fluisterde zijn vrouw, terwül ,te

zich langs 'n andere juffrouw heenboog,
om haar echtgenoot een por ln de zrjde
te geven. „Je kunt ook nooit eens Je
mond houden; je denkt dat je altijd wat
zeggen moet." _______

„Stilte daarf vermaande de leider
van de bijeenkomst.

Ze zaten in de groote vergader- en
ontspanningszaal van het arbeiderstuln-
dorp. waar een groot deel van het per-
soneel van de katoenspinnerij der firma
van Zuylen bUeen was, om te luisteren
naar een muziekuitvoering die de direc-
tie der fabriek voor hen op touw had ge-
zet — de loongeschillen van den laat-
sten tijd waren tot wederzild.sche te-
vredenheid uit den weg geruimd — en
op het podium stond nu Nora, die orgel
had gespeeld en. evenal» ze dat ln het

, Gooische kerkje had gedaan, haar pu-
bliek van eenvoudlgen van hart ln ver-
rukking had gebracht, zoodat Dlrk's be-
wonderende critiek wel als een samen-
vatting van het oordeel van het geheele
auditorium kon worden beschouwd.

Ze had een tuü bloemen ln de hand.
die haar door een in het wit gekleed
meisje gegeven was en ze wendde zichtot Walter van Zuylen. die ook mee had
gewerkt «aa bet welslagen van dea

avond, door met -Mn welluidende bariton
een paar eenvoudige, gevoelige volkslie-
deren te zingen, en vroeg hem om het
publiek namens haar te bedanken voor
den bllval en d« bloemen.

Toen hij opstond om dit te doen. ko-
ken vooral de vrouwen uit het publiek
met welgevallen en genegenheid naar
zün knappe verschijning, want ze wisten
allen, dat hij ziln arbeiders an hun ge-
zinnen een goed hart toedroeg. En toen
hU uitgesproken had. fluisterden heel
wat oudere eh jongere Juffertjes over
de kansen op een huwelijk tusschen
hem en zijn nichtje.

„Je moet eens opletten hoe ie naar
hem kijkt!" zei een oud moedertje. ..Ze
zal heusch geen „neen" zeggen, als hU
haar vraagt!"

„Neen zeggen? Ze zal hem als een rlloe
appel ln den mond vallen", verklaarde
Juffrouw Verkerk, meer plastisch dan
fijn. Doch hot was goed bedoeld.

„Stil. opoe. stil!" zei een tong meisje,
dat van achter uK de zaal naar voren
was komen loopen en zich met moeite
een weg door de menigte had gebaand
naar Dlrk's echtgenoote. „Arme men-
schen zooals wij moeten niet zoo luid
praten. Dat la het monopolie van riikedames, om zich ln het publiek te laten
hooren!"

„Waarom ben Je toch altijd nog zoo
op haar gebeten. Jet?" vroeg de groot-
moeder.

„Ik dacht anders dat ik daar redengenoeg voor had!"
„Onzin; Je weet zelf dat mevrouw van^

Zuylen gezegd heeft, dat het een soortziekelijke dwanggedachte van *t meisje
was, dat ze je niet meer bij zich wilde
hebben."

„Ziekelijk? Dwanggedachte? Klets-
koek! Ze was bang voor me. dat Is de
kwestie. En daar heeft ze alle reden
voor! Eén woord van taU en het ia met
haar damesleventje gedaanh"

„Stilte!" herhaalde de leider van de
bijeenkomst. ,

Jet zweeg maar haar loerende zwarte
oogen keken dreigend naar het mooie,
arutorcratlach-ultzlend meisje op het
podium.

Nora droeg een wit-zijden Japon, die
haar bijzonder flatteerde. Haar mooi,
zijior bruin haar, haar stralende oogen
en de zachte blos op haar wangen gaven
lets onweerztaanbaar-aantrekkelijks aan
haar verschijning. Dit was een uur van
triomf voor haar. Ze had alle gedachten
aan haar verkeerdheden voor een korte
pooe van zich afgeschud en voelde zich
vrij van knagende wroegln». van de
eeuwige vrees voor wat de toekomst zou
brengen: ze had zich geheel overgegeven
aan de vreugde van anderen gelukkig
te kunnen maken en menschen die wei-
nig blijheid kenden, wat zon en schoon-
heid t« brengen. Op dat oogenblik van
geluk en vrede, had he»t lot besloten. _Ou
het geheele gebouw van leugen en be-
drog ln elkaar zakken en degene, dieuitgekozen was om dit wreede werk te
volbrengen, was niemand anders dan
haar gewezen kamermeisje. .

„Zou Ik u een oogenblik kunnen spre-
ken, juffrouw?" vroeg Jet Verkerk, die
zich naar voren had gedrongen en op
Nora toekwam, juis toen deze het po-
dium verliet. „Ik heb belangrijk nieuws
voor u — buitengewoon belangrijk
nieuws. Juffrouw!"

Nora werd bleek en er kwam een blik
van afschuw en wilden angst ln haar
oogen.

„Laat dat meisje weggaan!" wendde
ze, zich smeekend tot Walter.

Jet was gedwongen haar poging, om
met Nora in contact te komen voorloopig
op te geven, maar ze was buiten zich-
zelf van woede om de manier waarop ze
afgescheept was, en ze slaagde er op-
nieuw in om.in Noras oabrjheld te ko-men, op het oogenblik dat deze _p lief'

§unt stond om in de auto van de van
uylens te stappen en ze deed geen

moeite om den slag. dien ze Nora toe-bracht, ook maar in het minst te ver-zachten.
„Constance van Zuylen, nu mevrouw

Reslnk" fluisterde z_J het meisje ln hetpor, „li in de stad met haar man. Zelogeeren ln hotel „Hof Gelria".
..Stll toch, stil!" hijgde Nora wild en

toen was het of ze bedekte werd meteen mantel van duisternis »n neerzonk
ln een bodemlooze diepte.

Toen ze weer tot zichzelf kwam. lag ze
ln het bed op haar eigen kamer ln de
villa van de van Zuylens. Ze wa? alleen
maar ln de aangrenzende kamers hoorde
ze stemmen en ze kon duidelijk verstaan
dat mevrouw van Zuylen zei:

„Het arme kind heeft zich veel té_yeel
mgespannen; ze Is absoluut overwerkt.
Haar zenuwen zijn nog niet zoo erg sterk
en een impulsieve natuur als zij, geeft
zich met al de kracht en den ernst van
haar persoonlijkheid aan het werk,
waarvoor zü sympathie heeft opgevat".

„Haar zenuwstelsel heeft Inderdaad
aan hevige spanningen en schokken
bloot gestaan", verklaarde een andere
stem, waarin Nora direct die van den
huisdokter van de familie herkende.

„We hebben haar onmlddelWk naar
huis gebracht en u getelefoneerd. Denkt
u dat ze weer gauw bii bewustzlln zal
komen?".

„Ik dacht van wel. Laten we maar
weer naar haar toegaan."

Mevrouw van Zuylen ep de dokter
kwamen de slaapkamer binnen en uit
een zijvertrekje verscheen een verpleeg-
ster, die daar had gezeten, zonder dat
Nora haar had kunnen zien.

Ze waren alleh erg opgelucht door het
feit, dat de patiënte weer bij kennis was
en de dokter stelde daarop de gebruike-
lüke vragen, onderzocht het hart en
S«_5S_J een kalmeerenden drau* voor.

Daarop nam hij afscheid.Mevrouw van Zuylen bleef nog ln do
kamer en maakte op haar zachte vrien-delijke manier een praatje met haarkleindochter. Waarom had Constant»toch zoon afkeer van het vroegere ka-
mermeisje? vroeg ze. Walter had ver-teld, hoe deze plotseling op het Jonge
meisje was toegekomen en had als' zijn
meening te kennen gegeven, dat haar
onverwacht ver_chilnen niet vreemd
was aan het flauwvallen van zHnnichtje.

„Je hoeft nergens bang voor te zijn,
Constance", zei de oude dame gerust-
stellend. We zorgen voor je. zoo goed als
we maar kunnen en zullen alle onaange-
naamheden en gevaren verre van je
houden. Vertrouw daar maar gerust op,
kindllef."

„Zult u mü altijd beschermen? Belooft
u me dat mil niet kwaads kan overko-
men? En wilt u me ook beloven, dat ume nooit ln den steek zult laten, wat er
ook gebeurt en wat Ik ook gedaan mag
hebben.?"

Nora was overeind gaan zitten ln bed
en keek mevrouw van Zuylen met smee-kende oogen aan. "„Maar dat spreekt immers vanzelf,
kind! Wind je toch niet zoo op; ik zal
altijd alles voor je doen wat een oudevrouw maar voor een lief kleindochter-
tje kan doen".

„Wat ik ook «edaan mag hebben?'*
hield Nora aan.

„Je moet niet zulke angstige gedach-
ten hebben. Ja, dat durf ik je gerust te-beloven: wat je ook g3daan mag hebben!
Ik ken je misschien beter dan je Je zelf
kent en Ik ben overtuigd, dat je een veel'
te braaf en eerlHk karakter hebt. om
ooit iets écht verkeerds gedaan te heb-
ben. Je bent niet voor niets een van
Zuylen, Constance, en Ik ben overtuigd,
dat 1« nooit 53$ vergeten—"

VAN VRIJDAG 2 JANUARI 1942DAGBLAD VAN NOORDBRABANT EN ZEELAND
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THEEGENOT door THEESURROGAAT
FAKEII_n_SKANTOOR te

Breda vraagt voor haar af-
deling LOONADMINISTRATIE

een jongstekracht
leeftijd 16 k 17 Jaar. Vereiste
goed kunnende rekenen en
schrijven. Brieven onder no.
10071 bureau van dit blad

BOHTPAAR VRAAGT

GEM. ZIT- EK
SLAAPKAMER

liefst te Breda, met ge-
bruik van keuken. Spoed
gwenst. Brieven onder no
10037 b_i-__ van dit blad

Dansschool JAN VAN DER VEN
HAVEN 7 - Telefoon 4730 - BR£DA

Voor hen, die niet ln de gelegenheid waren een onzer Winter-

t cursussen te volgen, bestaat gelegenheid zioh nu nog te laten
inschrijven voor den VOORJAARSCURSUa — Aanmel-

dingen ELKEN AVOND aan de School HAVEN 7 of
" prlvé-adres NIEUWE Tï_S,HE_JIX_tt*SCHKW!_» 28

DEN GEHEET.EN DAG.

Van deze gelegenheid maken wij teven» gebruik leerlingen en
oud-leerlingen, alsook vrienden en kennissen een

VOORSPOEDIG 1942 tot te wenschen.

DANSSCHOOL JAN VAN DER VEN
I——————————————■———- ——————————■

Kleine Advertentien.
frijs 80 et p 20 woorden Bi}-dne achtereenvo»
gende plaatsingen / 2.10 Elk woord meer ft et
per plaatsing — uitsluitend bij vooruitbetaling
Prijsverbooging toegestaan door het Departement van
Handel, Noverheld en Scheepvaart ander Nr 12814
NP d.d 17 Maart 1941

Typen op moderne ge-
ruischlooze machines. Ste-
no, directe methode. —..Groote". Talen, boekhou-
den. Middenstandsdiploma.
Gratis plaatsingbureau. —Vermeeren. Leeraar M. 0..
van Coothpleta 21. Breda,
telf. 5502. 1877
R. EL Jongeman, 25 jaar,
b_a. Dipl. boekh. land- en
tuinbouw, genegen ajle
werkzaamheden 'te ver-
richten, ook ta klooster
enz. Brieven no. 1740 bu-
reau dezer.
Handelsinst. Linsseii. Ca-
tharinastraat 18. Breda. —telf. 3588. Typen (6 uur oer
week) steno f 2.60 per mnd.
Boekhouden, talen, han-
delscOrr.. conversatie, tacno
grafie, vertalen, couiëeren.

1599
Uw naaimachine niet in
orde ? Stuur bericht, of bel
op tel. 3.8.9.7. Vakkundig
repareeren van alle mer-
ken. Roks naaimachine-
handel, Ginnekenweg 20 —Breda. 1757
Betaalt V te veel belasting,
rechtsbijstand, huurzaken,
voogdijzaken, koopacten, m
moeilijkheden. Advies 60 c,
kantooruren 9-7. Zondags
9-1. Jos. Ph. Jacoby. rechts
kundig adviseur. Haven 2,
Breda. Gevestigd sinds
1902. 1626
Permanent Wave toestel
(zg.a.n.), kaotafel, wasch-
bak en haardrooskap. Te-
vens z.g.a_i. kinderwagen
te koop. Brieven onder no.
9368 bur. v. d. blad te Roo-
gl_—,*aï«l

Verloren. Koperen don van
rijtüigwiel. Tegen beloo-
ning terug te bezorgen bij
G Stoop, 81. Sluis, Zevenb.
Hoek *Q"

Hallo. Hallo. As. Zondag
Jasbandmuziek bil Jac. ,
Heeren Poststraat 38,Prin-
C--V!j,nrp 1928 !

I.tl___ A\fj_*,nwM I :
———_—_—■—■—■—i——*- |

Nette Wedn. 70 jaar P. G. 1
zoekt km. met dito een- 1
voudige weduwe of huis- 1
houdster 60 _ 70 1. Brieven ]
onder no. 1798.

Nette winkeijuf frou« biedt
zich aan, voor heele of hal-
ve dagen. In centrum stad
Breda. Met vak bekend. —Brieven onder no. 1950.
R.K. Meisje ____. te Breda,
als noodhulpvoor verschil-
lende werkzaamheden, ook
tafeldienen, alsmede 's
avonds op kinderen passen.
Br. ond. no. 1920.
Nette winkeUuffr. bic«
zich aan voor heele of hal-
ve dagen, Breda. Br. ond.
no. 1951.
Halfwas monteur k. i. «.,
bekend met dieselmotoren
en motorrllwielen. Brieven
onder no. 8703 bureau de-
zer te Bergen op Zoom.

HU. Coiffeurs. Gevraagd
tegen 5 Jan. nette bedien-
de (halfwas). Eenigszins
met vak op de hoogte. P.
J. Pilpers. N. Haagdijk 4.
Breda. 1817
Nette werkster gemard 1
of 2 x per week. Aanbie-
ding Trikoma. Eindstr. 22.
Breda. 1844
Net R. K. tweede meisje
gevraagd te Breda, niet on-
der de 18 laar. Brieven on-
der no. 1846.
Mevr. Smits. Nleuwlandstr.
37. Tilburg, waagt een fiin
ke RK. dienstbode, zelf-
standig kunnende werken.
Desgewenscht schriftelijk
aan te melden. 1847
Nette zelfstandig werkende
dienstbode gevraagd, boven
18 laar. Hoog loon. Intern.
Aanm. Torenstr. 6. Breda.

1864
Nette R. K. Dienstbode ge-
vraagd. liefst van buiten,
voor dag en nacht. Aanmel
den Pr. Jullanastr.48. Gin-
neken. 1895
Bil Duitsche R.K famiUe
te Neu Isenburg b. Prankf.
a. M. wordt voor terstond
gevraagd een nette dienst-
bode. Hoog loon. overtocht
kosten worden vergoed. In-
lichtingen bil P. J. Schel-
lekens. Schoemfourn., —Kaatsheuvel. 1889

Net R. K. meisje gevraagd
voor dag of dag en nacht,
zelfstandig kunnende wer-
ken, flink loon. A. Weiten,
Korte Boschstr. 13.Breda.

1885
R. K BakkersieerUng voor

i direct gevraagd, taterri, —loon naar bekwaamheid bil
Ant. v. Tilborg. Kanonnier-. straat 13. Oosterhout. 1881
Bii dame aUeen, omg. Bre-

i da w. gevr. per 1 Febr. een
I bekw. meid-huishoudster,

goed k. koken, hoog loon.
t Br. no. 1748 bur. dezer.

Boerenmeisje en boeren-
l knecht gevraagd, beide_ kunnende melken tegen

Januari. Brieven agent Fr.
" van Meer. Rijksweg J54 —, Bosschenhoofd. 9357
'. 2 halfwas electriciëns ter-; stond gevraagd. Clarijs F

122, Stampersgat. 9365
Nejte dienstbode 'gevraagd

" v. d. e. n. zelfstandig kun-
■ nende werken. Niet bene-
' den 18 jaar. Mevr. Boekholt
" N_S. Zgom 20, Bergen op. Zoom. 8702
, Net dagmeisje gevraagd.
i 8.30-2 uur. Ta gezin zonder
i kinderen, wasch buitens-
' huis, Ltaiestraat la, Breda

na 7 uur aanmelden. 1693
i Nette huishoudster ge-

vraagd tegen 1 Jan. om te-
vens ta den winkel behulp-
zaam te z_n. Br. no. 1912

I bureau v. d. blad.
i Dagmeisje gevr. Aanm.

Mevr. Thifs-en. Kontagin-, nestr. 70, Breda. 1913. Net dagmeisje voor direct, gevraagd, niet beneden 18
f jaar. Aanmelden Grazen-
' do&kstr. 32, Breda. 1917
, Flink ELK. meisje gevraagd

voor halve dagen. Mevr. v.
i d.Berden? Ceintuurlaan 90,- Ginneken. 1916

'' Bekwame monteurs ge-
I vraagd bi) Fa. Gebrs. Jans-

sens. Chevrolet-Garage, —■ Marksingel 35, Breda. 1921
" Net meisje gevraagd voor' de morgenuren. Zich te ver
" voegen bü J. Moonen, —: Markt 20, Princenhage.
f - 192,
; Mevr. Iwes, Wltaelmtaa^

'straat 84, Ginneken, vraagt
werkster of dagmeisje voor
halve of heele dagen v. g.
get. v. voor direct of later.

1924
Nette R. K. Dienstbode ge-
vraagd. Zich aan te melden
bil J. P. Hermans, slageril
Kerkstr. 236, Rijen telf. 403*

1926
Net meisje gevraagd voor
halve dagen. Mevr. Engel-
kamp. Valkenlerslaan 296,
Ginneken. 1929
R. K. dagmeisje voor direct
gevraagd. Driehoefijzersstr.
5, Breda. 1948

R. K. Dagmeisje gevraagd.
Z{ch aan te melden bij
mevr. Antonissen, Nieuwe
Glnnekenstraat 21, Breda.

1933
Bekwame naaister ge-
vraagd, die leiding kan ge-
ven op atelier. Moet zeer
netjes kunnen werken an-
ders aanmelden overbodig.
Maison Witsenboer, Zand-
berglaan 66, Breda. 1934
Net dagmeisje gevraagd, 14_ 15 J. oud, ta klein gezin.
Lunetstr. 16. Breda. 1940
Nette Dagdienstbode ge-
vraagd voor direct, zelfstan
dig kunnende werken, ta
een klein gezin. Adres
Mevr. de Heusden, Karre-
straat 9, Breda, 1941
Net dagmeisje gevraagd
wegens ziekte der tegen-
woordige, direct, pUn. 16
jaar. Regentesselaan 8. —Ginneken. 1 1943
Net meisje gevraagd van
B*. tot 12Va uur. Aanmel-
den Zaterdag 12-4 uur
Mevr. v. d. Bos, Min. Ne-
lissenstr. 48. Breda. 1946
Dienstbode voor direct ge-
vraagd, net R. K. dienst-
meisje v. d. e. n. goede be-
handeling, huiselijk ver-
keer. L. v. d. Par. Hagel-
krulsplein 20, Tilburg, 1920
StoomwasserU De Mark, —vraagt voor zoo spoedig mo
gelilk flinke waschvrouw.
Zich te vervoegen tot 6 uurBoeimeerslngel 6, daarna
Wilha.stagel 4, Breda. 1949
Mevr. vao Pelt, Ginneken-
weg 96. Breda, vraagt hulp
voor de morgenuren. Zich
aan te melden 's avonds na
7 uur, 1953
R. K. Dienstbode gevraagd
v d. e. n. Ta klein gezin z.
k. Brieven bode Braat, Ze-
veribergen, 1955
R. K, Dienstbode gevraagd
per 1 Mei 1942 in Zeven-bergen, zelfstandig kun-
nende werken v. g. g. v„ —leeftijd pl.m. 20 laar. Brie-
ven no. 1950 bur. v. dit bl.
Kantoorjuffrouw voor di-
rect gevraagd, vlot Duitsch
kunnende typen en corres-
pondeeren, niet beneden 25
jaar. Brieven onder no.
1964 bureau v. d. blad.

R. K. hulp ln de huishou-
ding gevraagd v. g. g. v.
voor alle lichte voorkomen-
de werkzaamheden. Brie-
ven no. 1972. Dagbl. v. Nbr.

'n Ander laat ■ maar bie-
den of loven, wij gaan er
steeds boven. Let wel 't be-
kende adres J. Jansen, Vee
markt 3. Breda. Inkoop an-
tlauitelten. 1770

, Koffergramofoons. Toon-armen. Weergevers en oude
platen te koop gevraagd. -Wit geven de hoogste Prij-
zen, fa. W. Soronk. Vee-

■ markt 14. Breda. tel. 3563.Breda. Internationale Mv-; -iekhandel. 1902
Nette waterdichte Uefst
lange leeren jas. mag ook

! korte, maat 52-53. tevens
, eoede il_oren bakoven voor
" 15-20 brooden. C 54. Steen-

bergen. 3699
Antiek, porcelein. schilder-
stukken, doeken.tegen hoogen prijs te koop gevraagd.
Het juiste en vertrouwde
adres : A. Haase. Bosch-
straat 67A. Breda. 1903
Kosteloos overtuigen wil u
door onze taxatie dat het
juiste adres is: A. Jansen,
Catharinastraat 34, Breda.Inkoop van antiquiteiten.
oude munten. 1906
Luchtbuksen. - Gevraagd
gebruikte luchtbuksen. —Zend briefkaart aan M.
Kuppens, wapenhandel, -Oud-Gastel. 9366
Naatmachines te koop ge-
vraagd. Hand- en trap-
naairnachtaes. Onverschil-
lig welk merk. Hoogste orij
zen, Ginnekenweg 20, Telf.
3.8.9.7. Breda. 1757 b
Voor den verkoop van ge-
heele en ged. inboedels, zol-
deropruimingen en alle
meubelen is en blijft het
adres P. v. d. Lindeloof, -Bavelschelaan 10, Ginne-
ken, 1937
Kasregister, vleeschsiüjma-
chine en elec. koelkast vanpart. te koop gevr. Br. no.
1954 bur. v. d. blad.
Eenige prima staat verkee-
rende konijnenhokken te
koop gevraagd, maten min-
stens hoogte 60. diepte 80,
breedte 120, bodemopp. 96
cm. Brieven onder no. 1968.

Slaapkamers In eiken en
old finish dressoirs en thee i
meubels, alles nieuw, tekoop aangeboden. Adres'
Saeelhulslaan 76, Breda, ge
sloten huis, 1842
Draaibank ln prima condi-
tie {aangeboden, geschikt
voor constructie of garage-
bedrijf. 125-150 cm. tus-
schen centers, grootste
draaldlameter. 80 cm. ln
complete staat met vel?
toebehooren. R. Stassen, -"-Breda, Baronielaan 99. teL
3434. 1918
HeerenrrjwieL Schaper ra-
dio. Echt hennep touw 80
cm lang. 3.5 cm dik. met
ijzeren schijven, nieuw, —Haagweg 11. Breda. 1923

"~^-^^-_-^___=^~ \fltf*iS'
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10 heerenritwielen te koop,
ook toerrtjwielen. 3 dames-
rijwielen, allen met goede
banden, komt zien bij Kees
C. Verkooyen, H 55. Bos-
schenhoofd. 9359
5 Indische witte pakken te
koop, flinke maat. Bevra-
gen B 177a. Leur. 1915
Cuisinièrekachels, ameuble
menten, buffetten, dres-
soirs, hang- en legkasten,
tafels, stoelen : en diverse
meubelen te koop tegen
scherp concyrreerende prij-
zen. F. v. d. Lindeloof. Ba-
velschelaan 10, Ginneken.

1938
Achterbrug van Diamondt
te koop, geheel compleet, -Te bevragen C. van Zun-
dert en Zonen, C 62, Tel.
254, Zegge. 9364

Toom beste biggen te koop
b_ M. Aarden, Tel. 7,Kruis
land. 9367
Prima voerwortelen (paar-
den en konijnen) nu nog
afgehaald f 4 per 100 K.G.
fa. de Rover, Haven. —Spoorstraat Ginnekenweg
148, Breda. 1957

" Antivries vulling gebrui-
ken ? ? Dan eerst Uw ta-
diateur vakkundig laten
repareeren of vernieuwen.
Snel. Radiateurenfabriek
Hoekstra. N. Terheiiden-scheweg 49. Tel. 2.0.3.8. —Breda. 1886

H. H. HondenUefhebbers.
Te koop aangetoden Schow
Schowteef met stamboom.
1 laar. Rood ruwharige
foxterriers, zeer kleine
dwergpincher. J. Adams. v.
Meurstraat 8. Tilburg. 1908

H. H. hondenUefhebbers.
Te koop gevraagd alle soor
ten rashonden als foxter-riers, leeuwtjes, keesjes,
spaniels, schotsche terriërs,show-show. enz. H. Vlem-minx. Biss. Zwilsenstr. 116.Tilburg, telf. 5074.' 1792

Gevraagd door dame aUeen
gemeubileerde zit-slaapka-
mer met gebruik van keu-
ken te Breda. Brieven no.
1850 bureau van dit blad.
Gemeubileerd huls of ka-
mers te huur gevraagd te
Breda, prüs f 30- tot f 50
per maand. Brieven ond.
no. 1936.
Net degelijk kosthuis gê^
vraagd voor RJC. heer. 57
jaar. huiselijk verkeer. Be-
schikt zelf over bed met
toebehooren. Brieven onder
no. 1944 van dit blad.
Etage, 3 kamers, keuken en
zolder te huur gevraagd te
Breda. Br. ond. no. 1952.

Keurig pension aangeboden
te Breda. R.K., (geen be-
roeps), met gezellig huise-
lijk verkeer, nette stand
voor 1 of 2 personen. Brie-
ven r.o. 1935, bur. v. d. bl.

Woningbureau Van den
Berg en Co., Nieuwe Gin-
nekenstraat 43, Breda, —heeft te koop: nieuwbouw
huizen op zeer goede stand
te Breda - stalen ramen,
houten vloeren, f 10.000,—.
f 11.500. 1789
Arbeiderswoning te koon.
voorzien van electriseh
licht en waterleiding, staan
de te Geertruldenberg. —Brieven zenden aan hulp-
kantoor van het D. v. Nbr.
en Z. Leijsenhoek 27. Oos-
terhout. 1880-

Zakenpand. In Breda te
koop gevraagd zeer ruim
zakenpand. geschikt voor
groot grossiersbedriif. of
huis hiervoor ta te richten.
Koop en betaling direct.
Aanvaarding, ta nader over
leg. Brieven bureau no.
1835.
Winkelhuis bit centrum
stad koopsom f 7500, huur
f 520 per jaar, idem f 5500,
huur f 380 per jaar. Wo-
ningbureau Van den Berg
en Co., Nieuwe Ginneken-
straat 43. Breda, 1788

Middenstandswoning te
koop gevraagd met tuin.
Breda of omgeving, ookkleinere woningen komen
in aanmerking. Brieven no.
1910 bureau dezer.
Gezocht voor direct, onge-
meubileerde beneden- of
boyenwoning met keuWen,
of zit- en slaapkamer met
keuken te Breda. Brieven
ond. no. 1927 van dit blad.
Klein boven- of beneden-
huis terstond te huur gevr.
te Breda of kamer met keu
ken ongem. voor 2 men-
schen. Br. ond. no. 1961.
Woningbureau Het Zuiden,
Wilhelminastraat 11,Breda
telf. 2.5.8.1. heeft ta Til-
burg eenige zeer goede ob-
jecten te koop voor geld-
belegging prijzen vanaf
f 5000.—. Alles nieuwbouw
van voor Mei 1940. 1965
Woningbureau Het Zuiden,
Wilhelminastraat 11. Bre-
da, telf. 2.5.8.1. heeft ta
Breda en omstreken te
koop huizen vanaf f 6000.-
-hooge huur, zeer geschikt
voor geldbelegging. 1965

Kachelblokken te koop ad.f 3.45 de 100 kg bij Gebr.Hendriks. Haagdijk 100 enJ. Huyskens. Zwaanstr 10.Breda. 1872
Piano's. Wit kunnen u nog
goede instrumenten leve -ren met k__ren bas ondervolledige garantie. Ferry
Leyten. Rozenlaan 14E. —Ginneken, telf. 2224. 1769

Zoolang de voorraad strekt
Verkrijgbaar het voor-oor - i
logscha Boenwas ta blok -ken, waardoor men zijn
meubels maakt als spiegels i
Prijs per blok 80 cent. — ]
Schrijf aan Adriaenseh, 1
Kerkstraat 17, Baarle Nas- i
sau, 1766 :

Oude lampen Inleveren bij ,
aankoop van een nieuwe jspaarlamp van 75 et. moet i
een oude lamp worden in- i
geleverd. Blom. Haagdijk ,
58. Breda.
Kachelblokken a 3.10 en ■

3.45 p. 100 K.G. is en bliift
bil G. Voeten. Kloosterlaan41 en Adr. Voeten. Nieuwe
Huizen 75. Breda. Tevens '_p eerstgenoemd adres !
handnaaimachine en gras- 'maaimachine te koop. 1854 '\
Veenkluiten en turf. Distri ;
butievrije brandstoffen i
voor haarden kachels. — 1
Veenkluiten f 3,50 per 100 i
kg, f 32.50 1000 kg. J. C. v. 1
d. Zanden. Merelstraat 28, i
Breda, telf. 4968. 1793
Rüwielen. haarden, haard- ■platen en alle voorkomende
artikelen moffelen wii als
gloednieuw. Nog met prima
materialen. Eenigste Bre- Idasche moffelinrichting. -Leuvenaarstraat 29. Breda. ,

3900 ,
Schaatsen hol slijpen op \automatische slijpmachine, ]k f 0.50 per paar. Fa. P. >
Otten, Havermafkt 23, Bre- j
da, telf. 2735. 1914
Afgesleten rijwielbanden i
worden voorzien van een i
nieuw loopvlak a f 3.50. — (
Rijwielbanden vulcanisee- ,
ren vanaf 75 cent — Ook idraadreparaties. Jos. v. d. iBroek, Feiienoordstraat 30 .
(poort) Scheldestraat 5. —Breda en op de Markten
Breda, Etten, Oosterhout.

1956 1

Het loont de moeite om uw joud veeren bedstel te laten !
vermaken tot een 3-deelig '(met tusschenschotten). —laat het nu doen I — Jos. .
Kimmel en Zonen, behan- 1
genf - stoffeerderij. Gin- i
nekenstraat 126. telf. 3267, 1
Breda. 1958 i

Radioreperatie het special*
adres Radiohandel W. C.
van Tilburg, Ginnekenweg
131. telf. 2650. Breda. Laat
ons regelmatig uw radio-
lamoen controleeren, danbent u zeker van goede
ontvangst. 1507
Magazijn Electra, Haag*
dijk'67 Breda, blijkt ook nu
het aangewezen adres voor
lampenkappen, schemer-
lampen etö. Rijwielen en
onderdeelen en tegen oude
prijzen. 1966
Mercurius-agenda's, - Ka-
lenders, zakagenda's, ena.
Ta ruime sorteering bij Nij-
kamp's Boekhandel Gin-
nekenweg 19, Breda, telf.
4798. 1967
Schaatsen slijpen. Altijd
scherpe schaatsen als u een
sliininstrument koopt ad.f 1.25. Doodeenvoudige be-
diening. Alleen verkrijg-
baar bil Jaak van Wilck, -ijzerhandel , Ginnekenweg
146, Breda. 1970

Gratis werken wij niet. —doch onze prijzen zijn
steeds lager — Ververij "Chem. Wasscherij A. Brok-
ken Jr., Haagdijk 53, Telf.
2968, Breda. Prima afwer-
king. Vlugge aflevering**

1774
Uw dikke wintermantelverven wi) voor 4 gulden. —Overjas verven f5. — Van
ouds bekend „De Vlas-
bloem". Halstr. 17. Breda,
telf. 2417. 1778

Nu nog volop Zeeuwsche
uien 10 cent per K.G. Wor-
telen 8 cent perK.G. fa. d*
Rover, schip Haven". —Ginnekenweg 148. Breda.

> WW
Boter, beschuit, koek, voor
iedereen. Ten Cate. Ginne-
ken, van Duijvenvoordo-
straat 66.
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