Sigarenfabriek J.W.M. Rubie & Zonen te Horst
De sigarenfabriek van de firma Rubie lag aan de Venloseweg 31 (vroeger Dorp B48) te
Horst. De stichter van deze fabriek, Johannes Rubie, geboren 29 september 1857 in Den
Bosch, laat zich op 31 maart 1883 in het bevolkingsregister van Horst inschrijven als
sigarenmaker.

Johannes Rubie *1857- †1930

Johanna Berbers *1855- †1942

Johannes Wilhelmus Maria Rubie geboren op 29
september 1857 in Den Bosch trouwt op 1 juni 1881
in Boxmeer met Johanna Petronella Berbers geboren
op 1 juli 1855 in Boxmeer.
Zij krijgen 9 kinderen, 3 meisjes en 6 jongens.
De oudste twee worden in Boxmeer geboren, echter
het 2e kind Lambertus wordt maar 7 maanden oud en
overlijd. De overige 7 kinderen worden in Horst
geboren.

Huwelijksakte Rubie-Berbers

Vader Johannes verdient de kost als sigarenmaker en zoals gebruikelijk in deze tijd
moesten de kinderen al op vroege leeftijd meehelpen met de fabricage van sigaren.
In juni 1906 vierden Johannes Rubie en Johanna Berbers hun zilveren huwelijksfeest.
Zij lieten zich bij deze gelegenheid fotograferen, omringd door hun kinderen:
(v.l.n.r.) Adrianus (1890, zittend, Chris (1887), Hendrik (1893), later missiebroeder,
Anna (1884), Jan (1888) , Frederica (1885) , Gerrit (1892), later naar Tilburg,
Christina (1882), zittend.

Op 7 juni 1906 plaatsen zijn de Venlosche courant een dankbetuiging
Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan alle buren, vrienden en bekenden voor
de vele blijken van belangstelling ondervonden bij onze 25-jarige echtvereeniging.
J. Rubie, Echtgenoote en kinderen
Horst, 7 juni 1906

Op 30 augustus 1913 maakt Johannes Rubie door een advertentie in de krant bekend dat
hij een eigen sigarenfabriek gaat beginnen: Johannes Rubie (oud 56 jaar), zoon Chris
(oud 26 jaar) en Jan (oud 25 jaar).
Bekendmaking.
Ondergeteekenden maken het geëerde publiek van HORST en Omstreken bekend, dat zij
thans voor eigen rekening eene SIGARENFABRIEK exploiteeren.
Prima kwaliteit sigaren te leveren zal steeds hun doel zijn, waarom zij zich beleefd bij U
durven aanbevelen. Sigaren verkrijgbaar in de prijzen vanaf fl. 13,-- per mille.
Minzaam aanbevelend,
J.W.M. Rubie & Zonen, Sigarenfabrikanten Horst

Als vader Johannes Rubie op 16 april 1930 overlijdt, gaan de gebroeders Chris *1887 en
Jan *1888 verder met de sigarenfabriek aan de Venloseweg 31 te Horst.

In de krant van 31 december 1931 wordt aan een ieder een Zalig Nieuwjaar gewenst.

Als goede ondernemers vragen ze octrooi aan voor hun sigarenmerken. In het
octrooiaanvragen voor merken van sigaren sigaretten tabak en andere tabaksproducten
vanaf 1880, deel 48 vinden we de inschrijving op 21 mei 1929
Registratienr: 57765 , Merk: Robijn, Eigenaar: J.W.M. Rubie & zn

Boek Octrooiaanvragen deel 48

Boek-deel-48-bladzijde36

Onderstaande een uitvergroting van de inschrijving:

Octrooiaanvrage merk Robijn

Van deze Robijn sigaren zijn ook kist etiketten bekend.

Achterkant van het etiket-1

Sigaren-kist-etiket Robijn-1

De afmetingen van sigaren-kist-etiket-1 zijn 11,4 x 14 cm
Het tweede kist etiket

Achterkant etiket-2

Sigaren-kist-etiket Robijn-2

De afmetingen van sigaren-etiket-2 zijn 22 x 16,1 cm

Van het merk Robijn zijn ook sigarenbandjes:
Sigarenbandje nr.1

Het sigarenbandje is in de kleur bruin met zwarte letters ROBIJN.
Sigarenbandje nr.2

Het sigarenbandje is in de kleuren: goud, rood en wit. Het opschrift ROBIJN is in witte
letters.

Op 3 maart 1933 vragen de gebroeders Chris en Jan opnieuw octrooi aan voor een nieuw
sigarenmerk.
Deze aanvraag vinden we terug in deel 50 op blz 9
Registratienr: 64421, Merk: Limburgs Steden,
Eigenaar: J.W.M. Rubie & zn

Boek octrooiaanvragen deel 50

Boek deel 50 bladzijde 09

Onderstaande een uitvergroting van de inschrijving:

Octrooi aanvrage merk Limburgs Steden

Van dit merk Limburgs Steden zijn geen kist etiketten bekend, maar er is wel een
sigarenbandje.

Het sigarenbandje is in de kleuren: blauw, goud, rood en wit.
Het opschrift is WETTIG GEDEP. (gedeponeerd) en LIMBURG’S STEDEN.

In de krant van 8 juli 1933 wordt een Industrieele uitbreiding aangekondigd.
Naar wij vernemen is de firma Rubie vergunning verleend tot het vergrooten hunner
sigarenfabriek en het bijbouwen van een autogarage aan hun pand aan den Venloschen
weg.

In de krant van Peel en Maas vinden we op 16 september 1933 onderstaande advertentie:

advertentie Peel en Maas
De fabricage van de sigaren zat in hetzelfde pand als het woonhuis aan de Venloseweg.
Onderstaande foto is eind vijftiger jaren. Het grote raam rechts was in de tijd van de
sigarenfabriek een houten schuurdeur, waar de tabak werd binnengebracht. In dit gedeelte
was ook de sigarenfabriek gevestigd. Er was toen nog geen dakkapel. Het linker gedeelte
is altijd woonhuis geweest.

Woonhuis en voormalige sigarenfabriek

Op de foto van zijkant huis, waarin de sigarenfabriek was gevestigd.

Zijkant huis in 2008

In hun vrije tijd waren de gebroeders Chris en Jan intensief bezig met muziek. Chris op
viool en Jan op cello.
In de Nieuwe Venlosche Courant van 30 december 1924 een recensie: Violist Chris Rubie
zorgde voor sfeer op de kerstavond van het Mannenkoor.

Chris Rubie

Onderstaande Chris en Jan in een orkest samenstelling, foto Strijbosch Blerick

Vlnr: onbekend, Jan Rubie, onbekend, Chris Rubie, onbekend

Jan Rubie op cello
en
Chris Rubie op viool

Chris Rubie *1887 - †1961 Sigarenfabrikant is
ongehuwd gebleven en op 74-jarige leeftijd in
Horst overleden.

Chris Rubie

Chris Rubie

Jan Rubie *1888 - †1951 Sigarenfabrikant, trouwt in 1929 met Maria Coenen *1895 †1989. Het echtpaar krijgt drie kinderen, het eerste kind wordt doodgeboren *1931, hierna
worden zoon Jan Rubie *1933 en dochter Sophie Rubie *1935 geboren.

Jan Rubie

Jan Rubie en Maria Coenen

Jan Rubie, Sophie, Jan,
Maria Rubie-Coenen

Onderstaande een familie overzicht van de familie Rubie.
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