WITIKETITTYENTAHSIilNS
Prlnsegractrt 75

-

Gistermiddag i:s een pro0eststakir
gcbroken
bij
de firma S. G. I
Gsbr. Franrken en W. Schoenmah
Zo. te Ti l tburg. D e st aking om vat
veer 250 personen, die het werk h
neergelegd, uit protest tegen de t
brood- en vleesrantsoenen. Uitdnrl
w erd verkl aard, dat de st aking ni
ri oht i s tegen de dir ect ies.
ZíJ heeft een rustig verloop. IIet
verrnoedelij'k heden \ffeer v
zou
herv"a,t.
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Pnirna oollectie vooroorlogs meubilair, w.o. prirna
riken met wortelnoten litsjumealux slaapkarner, ger'eel compleet f f2?5.-. Pnirna gsstoffeerd barnkstel,
nerk Pander, f 850.-. 2 Bizonder fraaie eebkanrrers
Jacobean en Ghotische stijl \4rortelnoten porseleinrast f 950.-. Wortelnoten damesklepbuneau f ?50.-.
Moderne eiken boekenkast Í 245.-. 2-Feyrsoons eike'n
;lnapka,mer, geheel oompleet f 850.-. Antieke not€nkast, f 650.-. Bizonder fnaaie geb,eeld'horrmdepalisander houten kussenkast. Antieke mah. en worte{.roten theetafel. Prirna Deventer sn andere tapijten.
)vergordijnen, Schilderuen, Porselein, e{lu.
FA. QUIK
Tel. 551}860. Prlns Msuritsplein
voorheen Sweelinckstraat m2

kon
De Belgische
I,eopold
(Van

f5

ï
,r*

i
I

r

J. A DE WAARï
VEILINGMEESTER

i

EXPEAT

Stsdhouderslean 100, tcgenovcr lf,useum. Tel. 65.13.2f
trelegenheid tot het tnbrengen van gehelc of ;edeelte
ran inboedels, ook enkele stuk+ v(xlr ontc volgende
YEILING op 2e MEI e.s.
]oederen worden gaarne afgehaald. Desgewenst \u'orlen ook voorschotten verstrekt op de ingebrachte
goederen. Taxotie kosteloos, wanneer de goederen
vorden ingebracht.
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De strijd 0m Leopold III begint
spannender te worden.
tê Brussel h,
Voor de krijgsraad
zictr een aantal beruehte
Rexiste
gtrad.
verantwoorderr
Tegen 6 h
ls de doodstraf geëist- Voor anderer
langdg de officier
lgvenslang.
D
kreqg Victor
Matttriis,
voorna
d€
verd.achte in deze zaak, trct woord.
las een uitvoerig
strrk voor, waarir
eerst de houding
\ran de Rex&ew
trachtte groed te praten- Na het ei&d,
de strij<t in B,elgië wilde Rex voor Er
een regeling
tot starrd
helpen
k(
waardoorí nieuwe
oorlog:en zorrden
in verbinding
uitgesloten. Men trd
Hendrik
de Man, die, rxt d€ capitu
de mede door hern geleide Belgisch.
cialistische partij had ontjbonden e
I
polilieke
organisatie
een nieuwe
opriohten. Volgens Matthijs zou De
he{rben beweerd, dat zijn prograrnnu
progranuna
van BafiFnw€rking
wat
minder
dan l(orring
door niecrand
pold was goodgskerrd.
Gedurende de rnobilisatie
zou de
hebber
drie geheirne besprekingen
had met Dogrelle en zijn volledige 1
keuring hebben gehecfit aan de door
verdedigde neutraliteitspolitiek.
Dez'
he
litiêk
lokt€ in sonrunig€ kringen
discuesies uit" maar l(oning I-eopold
hebben gezeg& ,,il[en rnoet volhou,
OP zekere dag ?ítu Degrelle de vorsl
docurnent
het''
heblben overlhandigd,
lmdtiec het ware bekend gema,akt, dÊ i
nationale
positie van België in g(
had kunnerr brengpn. Er bleek nam
staÍ er
een
uit. dat d€ Belelixhe
over d€ Deul
opvatting
Irersoonliike
t€it op natrield.
De líoning
verkla
tc'en, dat hU zich zeU rnet de aargele
heid zou bezig houden en binnen d
uur rxl dit onderhoud verdween g€rlr
Van den Berghe. de-eheÍ van de staÍ,
bet toneel.
Matthijs vertelde verder, dat Leqol,
zijn bek
toen hii t€ Berohtesgaden
orrderhoud met Hitler had, deze zou
ben voorgesteld
in' België een reg(
onder leiding van Graaf Lippens te
Doêrrr€rt. Matthijs
besloot zijn verkle
net de woorden: ,,In het aar4gezieht
de dood lie'gt m€n niet".
De presi
ctalrLo
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