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Ontzettende brand in Mierio. -
Geen persoonlijke ongelukken. -
Negen en twintig woningen ver
woest. - Alle dakloozen worden 
ondergebracht in juist gereed ge 
komen woningen. - Mooi werk 
van deEindhovensche Brandweer 
Burgerwachten en Vrijw. Land
storm in actie. 

Juist onder het afdrukken van ons blad, 
bereikte ons gistermorgen de mare van 
een ontzettende ramp, die het dorp Mier
io, gelegen tusschen Helmond en Eindho
ven, getroffen had. Met enkele regels kon
den we er onder „Belangrijkste Nieuws" 
in een gedeelte onzer oplage melding van 
maken. 

We meenden aanvankelijk, dat het eer
ste bericht wel een beetje overdreven 
zou zijn, maar nadat we ons voor per
soonlijk onderzoek ter plaatse begeven 
hadden, konden we al gauw vaststellen, 
dat de ramp elke verwachting nog in 
omvang overtrof. Het bericht er van had 
zich als een loopend vuurtje door onze 
stad verspreid en talloos waren de 
nieuwsgierigen, die in auto, op motor of 
per fiets er op uittrokken om getuige te 
zijn van het wreede gebeuren. Zelf waren 
we ook in den kortsten tijd ter plaatse. 
We zullen niet eerst de indrukken weer
geven, die we er op deden, maar de tra
gedie van den beginne af aan zoo juist 
mogelijk trachten te schetsen. 

DE PLAATS DES ONHEILS. 

Het onheil heeft gewoed in den kom 
der gemeente Mierio, in de z.g. Markt
straat en in de buurt van de boterfabriek 
en het tramstation. Dit laatste is mede 
verbrand. Het terrein der verwoesting 
strekt zich over een paar honderd meter, 
links en rechts van den weg, uit. 

HET ONTSTAAN VAN DEN BRAND. 

Hoe de brand ontstaan is, weet nie
mand. Hij ontstond in iedere geval des 
morgens ongeveer kwart over elf in het 
huis, bewoond door zekeren Raymakers 
De tram van Helmond naar Eindhoven 
was juist gepasseerd, toen men den rook 
uit het dak dier behuizing zag. komen. 
Daardoor meende men aanvankelijk, dat 
de brand ontstaan was door vonken uit 
de locomotief van de tram. Anderen 
echter beweren, die rook juist vóór het 
passeeren der tram gezien te hebben, 
terwijl ook enkele passagiers mededeel
den, dat zij tijdens het voorbijrijden rook 
hebben waargenomen. De onderstelling, 
dat vonken uit de locomotief de oorzaak 
der verwoesting geweest zouden zijn, 
wordt dan ook niet sterk meer verdedigd. 
Meer denkt men thans aan een schoor
steenbrandje of de broei van eenige oude 
voorraden „juin" en dergelijke producten, 
die ten huize van Raymakers aanwezig 
waren. 

In ieder geval, toen de brand eenmaal 
ontstaan was, heeft hij met een verschrik
kelijke snelheid om zich heen gegrepen. 
In een oogwenk stonden de belendende 
perceelen in lichte laaie. De wind bracht 
de vonken over en weer van den weg; 
liet rijwielmagazijn van Coolen werd aan
getast mót de aangebouwde bewonincen; 
een eind verder in de richting van Hel
mond wéér een blok huizen, waarna het 
vuur nóg eens naar de overzijde ver
sprong. 

Alle aangetaste huizen hadden bedek
kingen van stroo of riet. 

DE OMVANG. 

Twintig minuten, nadat de brand ont
dekt was, stonden 20 woningen in vlam! * 

Wel een bewijs, dat het vuur zich met 
enorme snelheid verbreid heeft. 

De Burgemeester van Mierio was da
delijk ter plaatse. Deze vertelde ons even
eens van de snelle wijze, waarop het 
vuur om zich heengreep. Terwijl ik naai 
de eene woning stond te kijken, zei hij, 
brak achter of vóór me het vuur op een 
nieuwe plaats uit. De verbreiding was 
bijna niet te volgen. 

In het geheel werden 29 woningen door 
het vuur vernietigd en kwamen evenveel 
gezinnen zonder dak. Die 29 woningen 
waren verdeeld over 16 huizenblokken, 
waaronder twee boerderijtjes. Van de 
aangetaste woningen is geen muur over
eind gebleven en ook van den inboedel 
is maar weinig gered kunnen worden. 
Persoonlijke ongelukken echter kwamen 
niet voor en ook het vee is overal gered 
kunnen worden. 

BURGERWACHT EN VRIJWILLIGE 
LANDSTORM. 

Zoo gauw den Burgemeester duidelijk 
was, uat nier een ramp van beteekems 
Plaats greep, liet ueze üe Burgerwacftt en 
vrijwilngen Landstorm verzamelen. Dat 
gescnieaae werkelijk in den Kortst moge-
lijken tijd, waardoor er spoedig rappe 
lianden aan het eerste reddingswerk bezig 
waren. Alle wegen en paden, die toegang 
gaven tot de piaats des onneils, werden 
met sterke posten afgezet, zoodat nieuws
gierigen en op buit belusten op afstand 
gehouden konden worden. Want natuur
lijk ontbraken ook hier niet de kwade 
geesten, die van eens anders ongeluk 
piofiteeren wilden door te trachten hun 
siag te slaan. 

De afzetting van Burgerwacht en Vrij-
willigen Landstorm was wel volkomen. 
Toen we zelf ter plaatse kwamen 
werden we op behoorlijken afstand door 
dreigend omhoog geheven geweren 
staande gehouden en kon slechts onze 
perskaart' de Burgerwachtenharten ver
murwen. 

Behalve Burgerwacht en Vrijw. Land
storm, deden ook eenige maréchau.ssée's, 
veldwachters en een afdeeling militaire 
politie uit Eindhoven verdienstelijk werk 
ter handhaving der orde. 

DL BRANDWEER KOMT LAAT. 

Natuurlijk waren de „spuiten" van 
Mierio spoedig ter plaatse, maar even na
tuurlijk was het, dat deze dingen niet in 
staat waren om een druppel water in de 
vuurzee te werpen. Die spullen hooren in 
een museum van oudheden thuis. 

Slechts de brandweer uit Eindhoven en 
Helmond zou hier redding kunnen bren
gen, maar tot ieders verwondering ble
ven die heel lang uit. De Helrnondsche 
brandweer was er eerst tegen half twee, 
terwijl die uit Eindhoven pas om 12 uur 
20 minuten gewaarschuwd was. Te 10 
minuten voor één was ze daarop ter 
plaatse, wat zeer vlug mag heeten. 

Wè hebben den Burgemeester van 
Mierio er naar gevraagd, hoe het kwam, 
dat de brandweer zoo laat gewaarschuwd 
was. Hij gaf de volgende verklaring: 

Toen ik bij den brand in de Peel kwam, 
zei hij, was de Eindhovensche brandweer 
gealarmeerd. Ik vroeg toen, hoeveel me
ter slang ze bij zich hadden en toen ant

woordden ze: 350 meter. Welnu, met 350 
nieter slang was hier niets te beginnen, 
omdat we veel verder van het Kanaal 
af zitten. 

Dat tijdens de Peelbrand voor de Eind
hovensche spuit later veel reservemate 
riaal was aangevoerd, wist de Burge 
meester blijkbaar niet. Toen immers de 
Eindhovensche motorspuit eindelijk naar 
Mierio gerequireerd was, bleek ze 1500 
meter slang bij zich te hebben. 

DE BLUSSCHINGSPOG1NGEN. 

De eerste blusschingspogingen werden 
ondernomen door de bewoners zelve en 
door de manschappen van Burgerwacht 
en Vrijw. Landstorm. Voor wat betreft 
de reeds aangetaste woningen, hadden 
die pogingen geen resultaat. Enkele per 
ceelen echter, waarvan 't dak meermalen 
vlam vatte door overwaaiende vonken, 
konden door de bewoners, die met em 
iners water op het dak zaten, behouden 
blijven. 

De Helrnondsche brandweer kwam te
gen half twee aan. Ze was eerst om
streeks 12 uur gewaarschuwd, doch deze 
motorspuit moest met paarden vanuit 
Helmond naar Mierio gereden worden. 
Ze bleek niet van voldoende capaciteit 
om water vanuit het Kanaal naar de 
plaats des onheils te voeren en de gasten 
moesten zich er dus toe bepalen hier en 
daar muren om te halen en andere werk
zaamheden te doen, die geschikt waren 
om den brand te stuiten. 

De Eindhovensche brandweer, om bij 
half een gealarmeerd, was met de auto
spuit nog voor 1 uur ter plaatse. De mee
gevoerde 1500 meter slang bleken niet 
voldoende om vanaf het Eindhovenscn 
Kanaal tot de brandende huizen te ko
men. Men besloot toen eerst, dat de Eind
hovensche spuit water brengen zou tot in 
het reservoir van de Helrnondsche spuit, 
maar deze laatste bleek niet in staat om 
het verder behoorlijk te verwerken. Toen 
is een 400 meter slang der Helrnondsche 
brandweer aan die van de Eindhovensche 
gekoppeld en toen was deze in staat om 
de vuurzee met een ferme straal aan te 
tasten. Het water werd rut door de slan
gen over bijna 2 kilometer aangevoerd! 

De aangetaste woningen waren intus-
sclien echter slechts brandende puin-
hoopen geworden, waarvan niets meer te 
redden viel. 

De Eindhovensche brandweer stond 
onder commando van den heer Van der 
Harten. Van de opperbrandmeesters za-

verschijnt in de plaats van 
ons Woensdag-nummer 

Met het oog op het Konin-
ginnefeest zal ons blad 

n.l. op a.s. 

fassJag Ét verfijnen 

gen we o.tn. den heer De Groof en Van 
Gestel. 

HET VERDERE VERLOOP. 

Dadelijk na het ontstaan van den brand 
waren de bewoners begonnen de meu
bels naar buiten te dragen. Het vuur 
greep echter zóó snel om zich heen, dat 
meerderen, die eerst anderen aan het 
helpen waren, zich ten spoedigste weer 
naar hun eigen woningen begeven moes
ten, waar intusschen ook de vlammen 
waren gaan uitslaan. Van alle kanten 
kwam het hulpgeschreeuw. De hitte was 

samen voor slechts f 1100 verzekerd. De 
irian neelt het niet breed en is vauer van 
zes kinderen. 

De vrouw van Hannes Fransen heeft 
haar ) 500 zuur gespaarde geid in bank
biljetten in een Houten kast laten lig
gen Alles is verbrand. 

Achter eene woning, die met den grond 
gelijk geworden is, vinden we den ouden 
Joliannes van Bree. De drie eenvouuige 
nuisjes, die zijn eigendom waren en waar
van hij er zeli een bewoonde, zijn siecnts 
voor J löüU te samen verzekerd! inu zit 
hij achter in zijn tuin rnet een zwaar ge
mest varken aan een touw. Hij had net 

zoo verzengend, dat de boomen tot op ƒ dier voor z'n „eigen gerief", zooals hij 
r verscheidene meters afstand verzengden 

en meubelen, die midden op straat waren 
neergezet, verschroeiden, tot ze vlam 
vatten. 

De menschen konden zich en de hun
nen in veiligheid brengen. Uit één huis 
echter zijn de bewoners door anderen ge
red moeten worden. Het was uit het huis, 
waarin de erven Branten wonen, 't Zijn 
twee oude menschen, een broer en een 
zuster. Hij is ziek en was dezer dagen 
van de laatste H.H. Sacramenten der 
Stervenden voorzien; zij lijdt door haai 
uoogen leeftijd in haar geestelijke vermo
gens. Dokter Ledel uit Helmond en een 
Kapelaan uit Mierio zijn deze woning, 
toen ze brandde, binnengegaan en hebben 
de menschen in veiligheid gebracht. De 
di kter heeft daarna den inhoud van de 
brandkast uitgenomen en aan den Kape
laan in bewaring gegeven. Een paar hon
derd gulden in papieren geld, die nog in 
een houten kastje lagen, zijn echter ver
brand. De brandkast stond een uur later 
op den vlakken grond.... Zelfs de mu
ren, waar ze tegen aan stond, waren in
gevallen. Er moet hier veel goud en zil
ver verbrand zijn. De felheid van het ver
nielende vuur maakte, dat slechts een 
klein gedeelte der inboedels gered kon 
woiden. Een tafel met een paar stoelen, 
een kastje met linnengoed en een bed, 
waren in de meeste gevallen de eenige 
spullen, die behouden waren en achter 
de woningen in een hoekje van den tuin 
waren neergezet. 

De eerste zorg der bewoners betrof de 
dieren; deze waren dan ook allen gered. 
-lïfllé,: -JU-**txa» '-JHVS 

DE TELEPHOONVERBINDINGEN. 

Direct na ontvangst van het eerste be
richt omtrent den brand hadden we ge
tracht telephonische verbinding met Mier
io te krijgen, — tevergeefs echter. De 
telephoonleiding bleek gestoord. Toen we 
ter plaatse kwamen echter, waren ijveri
ge mannen al bezig om de verbinding te 
herstellen, vaak slechts op enkele meters 
van de fel-brandende perceelen. Om half 
3 des middags kon men Mierio dan ook 
al weer telephonisch bereiken. 

DE VERWOESTING EN DE SCHADE. 

Tegen 5 uur brandde alles nog op z'n 
best, maar behoefde er toch niet meer 
voor uitbreiding gevreesd te worden. 

We gingen toen nog eens van het be
gin tot het einde de puinhoopen langs. In 
tiet eerste blok woningen, waar de brand 
ontstaan was, kon men nauwelijks nog de 
scheiding der verschillende perceelen on
derkennen. Er is hier zoo goed als niets 
gered kunnen worden. De kool-overblijf
selen van een houten bord geven nog 
aan, waar de tramhalte geweest was. 
Van een der perceelen, zijn alle binnen-
en buitenmuren gevallen, slechts een hel
der wit-gekalkt muurhoekje staat nog 
overeind en steekt de lucht in. 't ls een 
heel klein hoekje, maar terwijl alles ver
gaan is en van geen kast of tafel, of 
stoel of bed nog een spoor te zien is, 
hangt daar tegen dat kleine brokje muur 
nog ongeschonden een kruisbeeld en in 
den hoek, op een plankje, rust nog het 
beeld van den H. Antonius, geflankeerd 
door twee engelen. Vlak boven het beeld 
is de muur afgebroken en ingestort, 't ls 
als een klein altaartje, op de, puinhoopen 
van een slagveld opgericht. Schuin over 
dit blok perceelen ligt een ander blok, dat 
mede geheel verwoest werd. De heer 
('ooien had hier o.a. een rijwielzaakje en 
behalve zijn huisraad, werden zes nieuwe 
rijwielen, 60 banden, vele kettingen, lan
taarns enz. een prooi der vlammen. Deze 
bewoner verloor mede voor circa f 400 
aan bankpapier. De perceelen links en 
rechts van hem, werden mede totaal ver
nield. Een vrouwtje staat bij de puin-
i'Oopen te huilen en te jammeren. „Onzen 
Driek is nie thuis", zegt ze ons voortdu
rend en ze weet niet, wanneer hij komen 
zal en wat hij zal zeggen, als hij ziet, 
hoe alles vergaan is, waarvoor ze jaren 
gewerkt hebben, 't Eenige wat ze over 
heeft, is een stapel takkebossen en ze 
jammert: „als we die nog maar houê 
magge, dan hebbe we tenminste nog een 
beetje brand van den winter". 

't Goede mensch! Te midden van die 
vuurzee denkt ze nog aan haar „stook" 
voor den winter, in een huis dat ze 
nog niet kent! 

Even verder spreken we Martinus Dre-
velmans. Ook hij heeft zoo goed als niets 
kunnen redden. Huis en inboedel zijn te 

zei en hij had alle moeite, toen de vlam
men uit zijn dak sloegen, om het beest 
weg te slepen, 't Duurde zóó lang, tot 
van zijn huisraad zoo goed als niets over 
was. Een tafel, een paar stoelen en een 
koffiekan en twee stukken „mik" was 

.alles, wat hij na zijn varken nog had 
k tinnen redden en dat stond nu bij het 
varken. 

Even verder vinden we in den tuin 
achter een afgebrande woning een onwij-
zen jongen van een jaar of zestien. Z'n 
armen zwaaien slap langs het vreemd 
vergroeide lichaam; z'n hoofd zwiebert 
heen en weer op z'n romp en te midden 
van al die ellende doet de ongelukkige 
niets dan lachen YVe naderen hem 
om hem aan te spreken, maar dan loopt-ie 
weg. al maar schaterend van 't lachen.... 

Vanaf deze woningen was de brand 
weer naar de overzijde geslagen. Het 
eerst werd hier aangetast de behuizing 
van Van Kol, handelaar in beton en hout. 
Zijn woning was acht weken geleden ook 
afgebrand en men was nu juist klaar ge
komen met het opnieuw optrekken ei 
van, toen deze ramp den bewoner weer 
trof. 

Naast hem was de bakkerij van De 
Vries gevestigd, die mede een handel in 
manufacturen en kruidenierswaren had. 
Hier had men nog getracht het een en 
ander te redden. Meubels en zakken met 
meel werden buiten op straat gebracht, 
maar ook tot ddar drong het vuur door 
en niets werd gespaard. 

Weer verder op, in de richting Hel
mond, zijn verscheidene woningen ver
woest. Het vuur had hier een heele ruim
te in de lucht te doorklieven, vóór het 
die woningen bereikte, omdat de linker-
en rechterzijde van den weg hier door 
een vrij breed plein gescheiden zijn. Die 
ruimte blijkt toch geen bezwaar geweest 
te Zijn. De mooie jonge boomenbeplanting 
is mede vernietigd geworden. 

De woningen, waarnaar het vuur hier 
oversloeg, waren door een viertal be
huizingen gescheiden. Deze waren echter 
door een behoorlijk pannendak, gedekt en 
daaraan hebben de bewoners het te dan
ken geiiad, dat hun huis niet, als dat van 
de buren links en rechts van hen, in de 
vlammen verteerd is. Een harde en dure 
les voor de conservatieve dorpelingen, 
die alles bij het oude willen laten! 

In deze groep woningen stond ook de 
behuizing van de erven Branten, hier
boven reeds genoemd, waarvan de ster
vende oude heer moest worden uitge
dragen. 

De totale schade wordt in liet alge
meen op circa 300.000 gulden geraamd. 
loch achten we deze raming wel wat 
hoog, omdat we moeilijk kunnen aanne
men, dat de waarde van behuizing en 
inboedel gemiddeld / 10.000 bedragen zou. 

Voor zoover bekend, zijn alle slacht
offers verzekerd, maar bijna niemand vol
doende; vcrscheidenen integendeel zelfs 
zeer ,aag. Het blijft dus voor de betrok
kenen ten zeer leelijk schadepostje. 

WAAR DE SLACHTOFFERS BLIJVEN. 

Zeer toevallig is de Woningbouwver-
eeniging in Mierio de vorige week gereed 
gekomen met den bouw van een aantal 
woningen, waarvan er nog een 24-tal 
leeg staan, waarvoor geen gegadigden 
waren. De prijzen waren voor de dorpe
lingen n.l. nog al hoog. Nu hebben die 
huizen ineens hare bestemming gevonden 
en zijn ze door de slachtoffers van den 
brand betrokken. In manden en per kar 
voerden ze nu daarheen het weinige, wat 
hun van den brand is overgebleven. 

Aan herstel van de oorspronkelijke wo
ningen is niet meer te denken; de ruine is 
volkomen. 

EEN BEZOEK AAN DE NIEUWE WO
NINGEN EN DE SLACHTOFFERS. 

Zoo was het alom ellende en droevenis. 
Het mag echter een geluk heeten bij dit 
rampzalig gebeuren, dat nu nog 24 wo-
n'ngen leegstonden, spiksplinternieuwe 
woningen, zoo pas door de Woningbouw-
vcreeniging „Mierlo-Dorp" gebouwd. En 
dat in dezen woningnood! 

\W gingen er 'ns een kijkje nemen in 
die huizen. Ze waren gemakkelijk te vin
den. I al van karren en wagens reden er 
op af en brachten er meubels, huisraad 
er: vee heen. We hadden dézen maar te 
volgen en we waren er. Werkelijk mooie 
woningen. Heel hun have en goed voer
den die zwaar getroffenen daarheen. Er 
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Onschuld en Wroeging.

was echter van velen niet veel inboedel 
meer overgebleven. Het grootste gedeel
te, zoo niet alles, was een prooi van liet 
vernielend element geworden. Enkele 
haastig geredde kledingstukken ver
schroeide of beschadigde kasten, geha
vende stoelen en tafels. O bittere ironie! 
we zagen een kleine dreumes met een 
half-verbrand hobbelpaardje spelen! De 
kleine besefte nog niet, hoe zwaar zijn 
cuders door dezen rampzaligen brand 
getroffen waren. 

Bij de nieuwe woningen aangekomen, 
zien we de getroffenen, die daar onge
wild waren heengevoerd, druk doende 
met 't in orde brengen van hun nieuw 
huis. De grootendeels beschadigde en 
zwaar geleden inboedel werd van de kar
ren geladen en in de verschillende kamers 
neergezet en gerangschikt. 

Niemand hunner had den tijd ons even 
te woord te staan om inlichtingen te ver
schaffen en hun wedervaren te vertel
len. 

Een bejaard goedig mannetje, Johannes 
van Hoof, strompelde versuft en steu
nend op zijn stokje door z'n nieuwe wo
ning. Men kon 't hem aanzien, dat hij er 
zich niet thuis gevoelde. We traden op 
hem toe en trachtten hem te ondervra
gen, doch de arme man was te zeer onder 
den indruk van het gebeurde dan dat we 
iets bijzonders over den brand te weten 
konden komen. Het was nog te vroeg! 
Daar moest men een nachtje over ge
slapen hebben. Dan zal men 't wel kun
nen verhalen. En wie weet, hoelang deze 
droeve ramp in de herinnering zal blij
ven voortleven! 

Is er veel van je inboedel verbrand? 
vroegen we, waarop Van Hoof bijna in 
t.anen losbarstend stamelde: „Ja rnijn-
iieeren! Zoowat alles alleen een klein 
beetje kleeren is er over. We hebben nog 
een geen stoel meer! 

— Zijt ge verzekerd? 
— Ja, maar laag, zeer laag, bij Van 

Boekei te Eindhoven! 
Daarop traden we even verder de 

nieuwe woning van De Vries binnen, 
wiens vroegere woning, een manufactu
ren- en kruidenierszaak, ook geheel in 
vlammen was opgegaan. 

Ja, mijnheer, we hebben nog niet de 
helft van onzen inboedel kunnen redden, 
antwoordde de zoon vlug op onze vraag, 
terwijl hij druk doende was met het af
laden van het nog overgebleven huis
raad. 

„Er is bij ons veel koren verbrand", 
zeide hij even later. „Den bloem kon ik 
gelukkig nog eruit krijgen, maar toen ik 
'in neffen de tramlijn ha geleed, brandde 
ie naderhand nog op. Dat zulde mis-
schiens wel weten, d'er hebben ze nader
hand nog zoo op staan spuiten." 

Een man, die ons hierheen begeleidde, 
was intusschen zoo vriendelijk ons de 
noodige inlichtingen te verschaffen om
trent de namen der bewoners en eige
naars. 

WEER TERUG NAAR DE RAMP. 

Op onzen terugtocht — we waren „per 
pedes apostolorum"; onze fiets hadden we 
in de buurt van de ramp gestald —• ont
moetten we een man van meer dan mid
delbaren leeftijd. 

„Ziede nou wel, nou kumme ze me nog 
noa", riep hij mijn metgezel toe. Het was 
Van Vlerken, die den 7 Juni van dit jaar 
ook wegens veFbranding van zijn woning 
de Marktstraat moest verlaten en zijn in
trek nam in een der nieuwe woningen. 
„Mijn buurman, Jan van Kol, was toen 
ook gedeeltelijk afgebrand", vertelde hij 
a! op ons toetredend, „maar had het weer 
laten opbouwen. En nou ligt 't er gelijk", 
zoo vertelde hij en meteen schoot hem 
een aardig rijmpje te binnen, dat buiten
gewoon treffend van toepassing is op dit 
rampzalig gebeuren: 

Dit huis is gemaakt door menschenhanden 
God beware het voor het branden, 
Afgebrand en opgebouwd in 1714. 

Dit huis is beriedt 
Voor een tiedt 

Maar niet 
voor eeuwigkiet 

Deze opschriften vond men nog vóór 
dezen brand boven een der ramen van 
de woning bewoond door Raaijmakers, 
in wiens huis deze verschrikkelijke ramp 
is ontstaan. Dit zeer antieke huis werd 
eertijds bewoond door een in Mierlo wel

6 .  

Mortaro moest dus besluiten de stiefztts-

jes voor een tijd van elkaar te scheiden, de

wijl de zedelijke en lichamelijke toestand 

van de kleine Loterec het eischte; hij zou 

Marsa alleen naar den vuurtoren meenemen 

en Marguerit te Marseille laten op 'n kost

school hij de Zuter Trinitarissen, waar zij 

een eenvoudige opvoeding kreeg, zooals 't 

haar stand pastte. 

Die naam van Loterec, welken zij droeg, 

kon haar niet in ongelegenheid brengen, 't 

treurige uiteinde van den vermeenden moor

denaar was niet overal bekend en 't aller

minst in de kloosters; in dien tijd toch wa

ren de dagbladen nog zeldzaam en wat er 

in de hoofdstad voorviel, wist men niet in 

alle deelen van Frankrijk. 

De tranen stroomden overvloedig in het 

huisgezin van Mortaro, toen de meisjes ver 

namen, dat zij gedurende twee of meer ja

ren van elkaar gescheiden moesten leven; 

zij waren echter wel overtuigd, dat het fcood 

zakelijk was voor de vorming van Mar-

guerite's karakter. 

Niettegenstaande haar eigen droefheid, 

troostte Marsa haar gezellin. 

— Kom, zeide zij haar, terwijl zij haar 

met kussen overlaadde, twee jaren gaan 

bekenden antiquiair, Gooris genaamd, die 
't later verkocht aan den landbouwer 
Adriaans. 

Ook zagen we onderweg een kar met 
den inboedel van Van den Elzen en be
langstellend en nieuwsgierig ons tot de 
eigenaresse wendend, vroegen we, of 
ook zij veel verloren had, waarop ze zeer 
ontdaan antwoordde: „We hadden meu
bels voor meer dan 7 plaatsen en nou 
maar voor een of twee," 

Zoo hoorden we overal weegeklaag en 
ellende. We trachtten een oud moedertje 
te troosten met haar nieuwe woning, 
..doch", weeklaagde ze, „zit mèr in 'n 
huis, da zes gulden huur doe". We konden 
daarop al heel weinig meer antwoorden 
dan dat ze dan toch voorloopig binnen 
was. Maar tot welken prijs? 

„Ik heb altij wel gezee", vertelde ons 
een vrouw, wier woning was gespaard, 
„Als er in de Marktstraat een huis af
brandt, ga de heel Marktstraat eraan. 

Wat bij Branten verbrand is", zeide zij 
ons vervolgens, terwijl ze op de nog roo-
kende puinhoopen wees, „da kan ik nie 
zeggen, maar veul. Veul goud en zilver
werk". 

We zagen in de nabijheid daarvan een 
mooie Friesche antieke klok liggen, welke 
kwart voor twaalf aanwees. Het uur 
waarschijnlijk, waarop zij uit de brandende 
vuurzee is buitengedragen, daar gelegd 
en is blijven stilstaan om nimmer meer 
haar slag in die verbrande woning te 
doen hooren. 

NADERE BIJZONDERHEDEN. 

Steeds meer mensehen stroomden van 
alle kanten toe, zoo druk werd 't er in het 
anders zoo stille dorpje, dat rnen een 
ocgenblik aan een kermis dacht. Welke 
prettige gedachte echter spoedig ver
dween bij den aanblik van zooveel droe
fenis en ellende, bij het hooren van zulk 
een weegeklaag en geschrei alle kanten 
om ons heen, om plaats te maken voor 
een innig en welgemeend meelijden en 
intensief meevoelen. 

„Waar zult gij blijven", sprak een jonge 
flinke vrouw tot een bejaard en weekla
gend vrouwtje, slachtoffer van dezen 
ramp. 

„Ik weet 't niet", gaf ze schreiend ten 
antwoord. „Kom maar in mijn huis", her
nam de jonge vrouw troostend. En 
meteen trad het arme slachtoffer binnen, 
terwijl de andere vrouw ons toen haar 
wedervaren zou gaan verhalen. Niet veel 
had zij verteld, of zij barstte in tranen 
los. „Van alle kanten hoorde ik hulpge
roep en geschrei". Telp, help, we ver
gaan"! Dat waren de kreten, die haar 
tegen klonken. „Leen, help me toch! hoor
de ik van verschillende kanten; ik wist 
niet waar ik het eerste heen zou snellen. 
„Ik snelde de woning van Branten bin
nen en trachtte daar te redden, wat te 
redden viel". Ergens anders heen gaan 
kon ik niet wegens den verstikkenden 
rook. „Er hing zoo'n dikke rookwolk, dat 
ik niet kon zien, wat aan de overzijde 
van den weg gebeurde. En toch, ik wist, 
ik hoorde aan 't hulpgeschrei, dat daar 
ook alles afbrandde". Hier eindigde zij 

fschreiend haar verhaal. 
Een man vertelde ons, hoe hij iemand 

naar buiten had zien snellen, die uitriep: 
'„Ik beu /500 vermist". We hebben ge-
informeerd of deze terecht zijn, doch we 
konden daaromtrent niets met zekerheid 
te weten komen. Er is immers op ver
schillende plaatsen geld vermist. 

DE REDDING VAN F. BRANTEN EN 

EEN KRANIG OPTREDEN VAN 

Dr. LEDE!.. 

Een familielid van F. Branten verhaal
de ons, hoe 't aan het actief en vlug ontre
den van Dr. Ledel, uit Helmond, was te 
danken, dat de zieke Branten nog bijtijds 
uit z'n brandend huis werd gered. Dr. Le
del was n.1. juist op bezoek bij dezen pa
tiënt, toen hij plotseling zag, <ïat het huis 
boven zijn hoofd aan 't branden was. Ter
stond gelastte hij den zieke weg te dra
gen naar zekeren Dekkers in de buurt; 
vandaar is hij, naar we vernemen, naar 
net gasthuis vervoerd. Zijn toestand was 
aanvankelijk reeds zorgwekkend: niet on
mogelijk is dus, dat deze door deze ge
beurtenis verergerd is geworden. Dat liet 
in elk geval goed zal gedaan hebben valt 
zeer te betwijfelen. 

gauw voorbij en als je beter wordt, zal va

der niet zoolang wachten, om je te komen 

halen. 

— Nu, dan zal ik 'deze maand een lam

metje zijn. 

— O, de heele maand? Dat heb je al zoo 

dikwijls gezegd. 

— Dat 's .waar, ik neem me altnjd voor, 

• niet meer driftig te worden, en als 't oogen-

I blik gekomen is, stuif ik op als buskruit. 

— Niet zoo erg, als j<* wel denkt. En 

dan, als je grooter wordt, krijg je meer 

wilskracht en je zult ook beter biddevi om 

hulp van den goeden God. Zul je me met" 

vader Mortaro dikwijls komen bezoeken? 

Ik weet niet of 't gemakkelijk gaat om 

den vuurtoren te verlaten, maar ik zal m'n 

best doen om je te komen omhelzen, hoor! 

Op dien leeftijd is de droefheid niet van 

langen duur, en de toebereidselen tot een 

verhuizing deden de kleinen plezier. Alvo

rens Parijs te verlaten ging Mortaro met 

haar in de stad wandelen
1
; zij keken haar 

oogen uit naar de schitterende verlichte ma

gazijnen, de rijk gekleede wandelaars de 

breede straten en prachtige rijtuigen, zij ge

noten van alles; Mortaro kocht voor haar 

lekkers en speelgoed en de kleintjes gingen 

zeer gelukkig naar huis terug. 

Den volgenden morgen haastte men zich 

't goed en alle voorwerpen, die men mee 

wilde nemen in een koffer te pakken. Eran-

qoise werd heengezonden, zij kon Parijs niet' 

verlaten, daarenboven waren Marsa en Mar 

giterite handig genoeg orv zich zelf te hel-

In verband hiermede is het dan ook 
merkwaardig, mede te deelen, dat de 
vrouw van Raaijmakers, in wiens wo-

e brand ontstaan is, dienzelfden 
namiddag een kind ter wereld heeft ge
bracht. 

BEWONERS EN EIGENAARS DER 

VERBRANDE WONINGEN. 

Hieronder volgen de namen der bewo
ners en eigenaars van de verbrande per-
ceelen: 

1. J. v. d. Elzen, eigendom van Goo
ris. 

2. H. Meulendijks, eigendom van 
Fransen. 

3. J. Fransen, eigenaar Fransen. 
4. J, Raaijmakers, eigendom van 

Adriaans. 
5. J. Manders, eigendom v. Adriaans. 
6. J. van Kol.* 
7. F. van Hoek,' eigendom van J. de 

Vries. 
8. J. de Vries, eigendom van J. de 

Vries. 
9. G. Leijten, eigendom van Van 

Duijnhoven. 
10. J. van Duijnhoven.* 
11. Hendrikus v. d. Boogaard. * 
12. Jos. Konings, eigendom van H. 

v. d. Bogaard. 
13. J. Kooien.* 
14. P. Lammers.* 
15. J. v. d. Laar, eigendom van J. van 

Bree. 
16. J. van Bree, eigendom van J. van 

Bree. 
17. H. v. d. Bogaerd, eigendom van J. 

van Bree. 
18. M. Drevelmans.* 
19. A. van Hoof, eigendom van M. 

Drevelmans. 
20. J. van Hoof.* 
21. M, van Bree.* 
22. A. v. d. Witteboer.* 
23. Huibert v. Boogaerd, eigendom 

van A. v. d. Witteboer. 
24. Kinderen Branten* (broer en zus

ter). 
25. Wed. v. d. Mosselaer, eigendom 

van Kinderen Branten. 
26. A. van Dijk.* 
27. H. Verberne.* 
28. Gez. Konings, eigendom van Vlem-

mix. 
29. P. Meulendijks, eigendom van 

Vlemmix. 
De met een * geteekende personen be

woonden een woning, welke hun toebe
hoort. 

De platgebrande huizen-reeks bestaat 
uit 16 complexen. 

DE LIGGING EN AARD DER WONIN

GEN. 

De eerste 12 huizen uit bovenstaand staat
je staan aan den linkerkant van den weg 
Mierlo-Helmond, terwijl de overige aan 
de rechterzijde gelegen zijn. Onder deze 
huizingen waren een tweetal café's n.1. 
één van H. v. d. Bogaerd, Café „Markt-
zicht" en een ander, café „De Zwaan", be
woond door J. v. d. Elzen, Tramstation. 
Voorts een rijwielzaak van J. Kooien, een 
kruidenierswinkel van De Vries en een 
manufacturen- en kruidenierszaak en te
vens bakkerij van J. Franssen; benevens 
een boerderij van den landbouwer A. van 
Dijk. 

EEN LOOS GERUCHT. 

In den namiddag verspreidde zich een 
hardnekkig gerucht, als zou een kraapje 
vermist zijn. Zooals gewoonlijk werden 
hieraan allerlei tragische beschouwingen 
vastgeknoopt. Bij onze informatie te be-
voegder plaatse bleek ons echter, dat dit 
een loos gerucht moet zijn. 

Tenslotte diene nog vermeld, dat ver
schillende naastbij- en tusschen gelegen 
woningen, die gelukkig een pannen dak 
dragen, brandschade hebben geleden. 

Buitenland. 
DE RAMP MET DE R 38. 

De begrafenis der slachtoffers. 

Het luchtvaartministerie heeft nog niet 

besloten, of de slachtoffers van de jongste 

luchtramp een openbare begrafenis zullen 

krijgen en of er een herdenkingsfeest te 

V. 

De reis, die op dat tijdstip, meest per di

ligence moest geschieden, was verrukkelijk, 

niettegenstaande de kleine ongevallen, die 

soms nu en dan op zoo'11 langen tocht voor

vielen. Maar de kleinen, die nog niets ge

zien hadden, vonden alles prachtig, de dor

pen 'herinnerden de kleine Loterce haar 

kinlschheid bij de boerin, die haar had groot 

gebracht tot de komst van Mortaro. De ste

den beschouwden zij aandachtig; zij gingen 

met haar grijze huizen en rookende schoor 

steenen veel te gauw voorbij; dat alles her

innerde haar Parijs, dat zij zoo weinig be

treurden en waarvan zij bijna in het geheel 

niet hadden genoten. Langzamerhand klaar 

de de hemel op; de zon schitterde zooals in 

den zomer eri de vermoeidheid, die onze 

kleine reizigsters begonnen te gevoelen op 

zoo'n langen tocht, verdween als bij toover-

slag; men kwam in Provence aan, en de 

Novembermaand hier in dit land, dat zoo rij 

kelijk gezegend is door den hemel, staat ge 

lijk met een Septembermaand der noordelij 

ke streken. 

De meisjes vonden den zuidelijken tong

val heel aardig; eerst waren zij een weinig 

bang voor deze drukke en rumoerige bevol

king, maar naderhand hadden zij er veel 

schik in. 

Mortaro had nog acht dagen den tijd, 

voordat hij zijn intrek te Planier moest ne

Londen zal worden gehouden. 

De autoriteiten zullen zich laten leiden 

door de wenschen van de nagelaten betrek

kingen der slachtoffers. 

Een officieele aankondiging omtrent de 

voorgenomen begrafenis-plechtigheden zal 

eerst dan gepubliceerd worden als de opspo 

ring der 41 vermiste voltooid is. 

Wanneer de begrafenis als openbare plech 

tigheid zal geschieden, zal er een indruk

wekkende rouwoptocht aan verbonden wor 

den. De slachtoffers zullen dan begraven 

worden op de plaatsen, door de respectieve 

bloedverwanten aangewezen. 

Sommige Engelsche weduwen van Ame-

rikaansche verongelukten hebben den vu-

rigen wenseh kenbaar gemaakt, dat haar 

echtgenooten in Engeland zullen begraven 

worden en aan dit verlangen zal waarschijn 

lijk worden voldaan. 

De lijken der Amerikanen, die geen bloed 

verwanten in Engeland hebben, zullen naar 

Amerika worden overgebracht. 

Het technisch onderzoek naar de oorzaak 

der ramp zal volgens een verklaring van den 

Amerikaansche staatssecretaris van marine 

aan het Engelsche luchtvaart ministerie wor 

den overgelaten. 

Alleen wanneer Amerika zwaar financi

eel verlies zou leiden, zou het verlof kunnen 

vragen om een Amerikaansche marine-ver

tegenwoordiger bij het onderzoek tegenwoor 

dig te doen zijn. 

Het voornaamste gedeelte van het wrak 

van de R 38 schijnt nu gevond'en te zijn. 

Een lichter met een 100 tons-kraan is ter 

plaatse gezonden. 

De ramp van de R 38 heeft de meening 

in officieele Amerikaansche kringen, dat de 

toekomst niet aan het „lichter dan lucht" 

maar aan het „zwaarder dan lucht"-systeem 

behoort, versterkt. 

Zoo schrijft de Philod-elphi „Public Led-

ger" o.a.: De ramp van het machtige lucht

schip R 38 heeft het wantrouwen in het be

stuurbare Juchtschiptype versterkt. Reeds 

eenigen tijd geleden verklaarde de Engel

sche legerstaf, dat bestuurbare luchtsche

pen niet meer zouden worden aangebouwd, 

daar ze van weinig practische beteekenis wa 

ren. 

Dit oordeel der Engelsche legerautori-

teiten is door de ramp, welke eenige dagen 

geleden geschied is, schitterend bevestigd. 

Ook de Duitsche Zeppelins, hoe volmaakt 

ook in haar type, hebben dezelfde fouten ge 

toond, waaraan ook de R 38 is ten gronde 

gegaan. 

De vraag, door wie het financieele ver

lies gedragen zal worden, wordt in Amerika 

zeer druk besproken. De Amerikaansche 

staatssecretaris van marine Benby verklaar 

de, dat hij nog geen beslissing hieromtrent 

kon geven, maar dat de Amerikaansche re

geering trachten zal tot een vergelijk met 

de Engelsche regeering te komen. 

De koopprijs was bepaald op 500,000 pnd 

st., waarvan reeds drie vierde door de Ame 

rlkaansche regeering was betaald, terwijl 't 

overige gedeelte zou worden voldaan wan

neer het luchtschip zou zijn afgeleverd. 

DE ARBEIDSONLUSTEN IN WEST-

VIRGINIA. 

De berichten omtrent ernstige arbeidson-

lusten in den Amerikaanschen Staat West-

Virginia, welke het V.D.-bureau gisteren 

uit New York ontvangen, worden beves

tigd. 

De „Echo de Paris" verneemt dat een wa 

re burgeroorlog in West-Virginia is uitge

broken, die ontstaan is door het conflict 

tusschen de mijnwerkers en de mijneigena

ren in genoemden staat. Verscheidene dui

zenden arbeiders rukken, zooals reeds ge

meld is, naar Charleston, de hoofdstad van 

West-Virginia op. De gouverneur van den 

staat Virginia heeft een dringend telegram 

naar Washington gezonden, waarin hij om 

versterkingen vraagt. Het ministerie van 

Oorlog heeft daarop troepen naar Virginia 

gezonden. 

Binnenland 
EEN NIEUWE PASFACILITEIT. 

Tot dusver waren vreemdelingen van En 

gelsche, Belgische, Eransche Amerikaan

sche, Zwitsersche of Italiaansche nationali

teit, indien zij niet langer dan een maand 

hier te lande vertoefden, vrijgesteld van 't 

aanvragen van een identiteitskaart. 

Met ingang van 15 September aanstaande 

zal deze bepaling gelden voor de onderda

nen van alle door Nederland erkende staten 

men. Hij logeerde even als zijn kinderen in 

een bescheiden hotel, dicht bij de haven, van 

waar uit hij des morgens vroeg reeds het 

toezicht kon houden op de bezigheden, die 

hij als torenwachter te verrichten had; ï!-

ken dag ging hij naar den vuurtoren en nam 

iederen keer 't een en ander van zijn baga

ge mee; hij moest zich ook aan zijn overhe

den voorstellen. 's-Namiddags behoorde hij 

aan de gleine meisjes; hij begeleide haar 

naar Planier en 't was een waar 'genot voor 

de kleinen als ze in een mooi, klein 'bootje 

mochten varen op de blauwe golven, die 

zoo kalm waren, dat het lichte vaartuigje 

ternauwernood heen en weer schommelde. 

Vervolgens begaf men zich naar 't kloos

ter der Trinitarissen, waar Marsa een die

pe zucht onderdrukte bij de gedachte, dat 

haar stiefzusje daar opgesloten zou worden 

even als een arm vogeltje in een kooitje. 

De kinderen waren zeer ingenomen met 

de Zuster, die aan haar werd voorgesteld en 

nu was 't de beurt van Mimi om haar klei

ne vriendin te troosten met te zeggen, dat zij 

wel heel gelukkig zou zijn in haar nieuwe 

omgeving bij zulke goede Zusters en lieve 

gezeellinnen. Vervolgens liet Mortaro de 

meisjes de stad zien: de Notre Dame was 

toen niets ineer d!an een eenvoudig kapelle

tje, dat slechts door dangbare zeelui be

zocht werd, 't lag boven op een heuvel, die 

moeilijk was te beklimmen; de kerk van den 

II. Victor reeds van ouden datum en vlak 

bij de haven; deze kerk valt tegenwoordig 

in puin; het stadspark, toen nog niet de 

Niet vrijgesteld van het aanvragen eener 

identiteitskaart zijn de bewoners van Sovpet 

Rusland, alsmede die van de Oekraine, van 

Lithauen, Georgië, Azer Beidjan en Arme 

nië. 

Ook geldt de bepaling niet voor buiten

landse he arbeiders, werkzaam bij het mijn

bedrijf hier te lande. 

DE VEENBRAND TE OOSTERWOLDE 

De veenbrand te Nochtelo is enorm toege 

nomen. Veenluiizen wordt opnieuw bedreigd 

Er zijn honderden menschen bezig, om den 

brand te keeren in Veenhuizen. Wanneer de 

wind iets Noordelijker draait, dan loopen 

de veenderijen te Appelscha gevaar. De 

brandspuiten uit de gemeente Ooststellinge 

verleenen assistentie. Er is watergebrek en 

de brand is alleen te keeren door het graven 

van een greppel. 

Provinciaal 
HOCUS-POCUS OP DE MARKT. 

Hij stond op de markt te Roosendaal met 

een rood-geschilderd kistje als voetstuk, 

waarop vier latjes tot een punt in de hoog

te liepen, daarop rustte een kleiner kistje 

en daarin stak een ronde koker met deksel

tje, waarop 't geheimzinnig woord „Spiri

tisme". Aan het toestel hing een kaart met 

het opschrift: Verleden, Heden en Toe

komst wordt hier door het spiritisme ver

klaard. Boeren, wijdbeens, boerinnen en boe 

renmeiden, ze bleven voor het hocuspocus-

kastje met geheimzinnig gepeins staan ga

pen. 
De baas van het roode spulletje liep niet 

een blocnootje in de hand rond met veel 0111 

haal van woorden verhalend van den geest, 

die on het kastje spookte. „Niet bang zijn; 

een dubbeltje maar; je verleden, heden, en 

toekomst; geeft 11 de voorletter van uw 

naarh maar eens op en onder de suggestie 

van het aandringen van den stadsmijnheer 

zei een van de boerenmeisje, die bescher

ming zoekend tegen haar vriendin leunde, 

heel schuchtig M. En u, vroeg de mijnheer 

meer bevelend dan vragende aan 't andere 

meisje, die als werktuigende A. lispelde. 

Met sierlijke krullen schreef hij op twee 

blaadjes van de blocnote de letters, lichtte 

het dekseltje van den koker op, deed de on 

beschreven briefjes erin. Ging inmiddels 

door met noteeren, tot natuurlijk door een 

of ander chemicalie de onzichtbare inkt op

getrokken was Haalde daarna die beschre

ven briefjes er uit, toonde ze aan de ver

stomd staande boeren en boerinnen, terwijl 

een den moed had om te vragen: „Wat steet 

er op, meheer? 
„Weet ik niet; is niet voor mij," en gaf 

de briefjes over met de woorden: „Goed be 

waren, meisjes, 't is voor jullie bestwil. 

En ze liepen giegelend verder, om 't ho-

cuspocus straks in een hoekje van 'n lunch 

room achter een glasie melk en '11 cadetje 

te ontcijferen. 
Eu de man met het roode kastje deed 

goeie zaken. 

Zijt ge thans 
overtuigd 

dat 051 s blad kosten noch moeite spaart 
om zoo actueel mogelijk te zijn? 

1 . » 

M 
zullen we steeds uitgeven, ais de belang
rijkheid der te geven berichten het recht
vaardigt. 

Ziet 
in onze dagelijks verschijnende nummers 
onze sportrubriek — belangrijkste nieuws 
— stadsnieuws. 

Ziet 
ONZE Raadsverslagen 
Vergelijkt dat ailes met andere bladen en 
ge zult abonné worden van het 

Eindhovensch Dagblad 
Geeft U zoo spoedig mogelijk op! 

mooie zoologischen tuin van thans; eenige 

aangename wandelwegen, die Marseille toen 

nog niet in overvloed bezat. 

Men dineerde aan den oever der zee, in 

een restaurant, dat er zeer netjes en gezei-

lig uitzag, 't Was voor Marsa en Margue-

rite een genotvolle week, alles verwonderde 

en verbaasde haar: de villa's verborgen tus 

schen het dicht gebladerte der boomen, de 

heldere maneschijn op de zee, de jaarmark 

ten, de draagbare winkels, de vruchten uit

gestald, zoowel in 't heete zonlicht, als in 

den vollen wind, eindelijk het prachtige 

azuur zoo verschillend van 't blauw der 

noordelijke gewesten. 

Ia, zij hadden een heele week 0111 te ge

nieten van allerlei nieuwigheden. 

Marsa was reeds aangesterkt door dit le

ven in de vrije natuur, de zeelucht deed 

haar goed; de kleinen brachten ook eiken 

dag eenige uren in de pijnbosschen door, 

waar zij naar hartelust de denne- en sparre 

lucht konden inademen, terwijl zij den wind 

door 't geboomte hoorden fluisteren), die te

vens door de lokken der kinderen speelde, 

ze haar in 't aangezicht wierp, 't geen haar 

hartelijk deed lachen. O, 't waren heerlijke 

oogenblikjes, die er zoo verliepen in de sta l 

zelf of in de omstreken te Madrague of te 

Montredou of zelfs te Estapue, waar men 

ging visschen. 

— Helaas! ook aan dit geluk kwam een 

einde. 
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