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In een vorig artikel bespraken we het 
recht op en de plicht tot arbeid voor 
lederen mensch.We hebben aangetoond,dat 
de maatschappij ten koste van de grootste 
offers moet zorgen, dat ieder mensch 
inderdaad loonenden, met zijn capaciteiten 
overeenkomenden arbeid verrichten kan. 
Onze gemeenschap van vóór een half jaar 
hèd geen arbeid meer voor allen en met 
name het beste deel van de natie: de 
jeugd had geen of onvoldoende- kansen-

j biedend emplooy; er werd bovendien te 
veel gelet op andere dingen dan capaciteit 
en ambitie, waardoor de tegenstellingen 
met den dag in omvangrijkheid toenamen. 
De maatstaf in de economie van het 
jongste verleden was, in weerwil van ont
zaglijk veel sociaal pionierswerk, vaak van 
het reinste liberale soort. De klacht van 
den hulpeloozen, geëxploiteerden arbeider 
vormde met de jeremiades van kleine en 
groote werkgevers een starre symphonie, 
die somtijds waarlijk de klank had van 
een doodsklok. Er werkten wel vernieuwen
de krachten, maar ze bleven verborgen of 
miste om een of andere reden voldoende 
evolutionnair effect. 

Tot de Mei-dagen, die inderdaad iets 
meer brachten dan oorlogsrumoer alleen. 
De noodzaak tot een herscheppen van wat 
duf en levenloos was in onze gemeenschap 
stond plotseling ieder helder voor den 
geest. 

Men ziet thans de noodzakelijke ver
nieuwing tegemoet in haar gedaante 
van de corporatieve ordening, een woord 
dat geenszins nieuw is en reeds tal van 
jaren in krant en blad is omschreven en 
toegelicht Het beste bewijs voor de nood
zaak van de nieuwe orde, corporatief geor
ganiseerd, is zonder twijfel het feit, dat 
het groote publiek er nog steeds zeer scep
tisch tegenover staat: zóózeer hadden de 
liberale begrippen schoolgemaakt en zóó
zeer had het botte materialisme de veer
kracht van ons, voor het overgroote deel, 
christelijk volk lam gelegd. 

Toch gelooven we, dat het weer de ge
bruikelijke onbekendheid is, die den organi-
schen maatschappij bouw in corporatieven 
zin te weinig bemind maakt. 

Een beter inzicht in doel en wezen van 
den corporatieven staat zal veel scepticis
me ertegen wegnemen. 

Refereerend aan wat we in ons vorig 
artikel schreven over onvervreemdbare 
rechten van iedereen op arbeid, leggen we 
voorop nog even vast, dat de maatschappij 
die voor bepaalde groepen geen behoorlij
ken arbeid geeft in bandeloosheid van 
zedelijken en materieelen aard moet ver
gaan. Economie dient als eerste doelstel
ling te hebben: algemeen welzijn, vóór het 
welzijn van het individu. De som van alle 
individüeele economische kracht geeft nog 
geen garantie, dat tegelijk daarmee ook een 
algemeen economisch welzijn is bereikt, 
integendeel! 

Wel is men momenteel zoover, dat men 
aanneemt, dat onbeperkte economische 
vrijheid steeds mateloozer willekeur met 
zich voert. Per saldo is ongebonden econo
mie immers precies gelijk aan een natie 
zonder wetten. Ook op het terrein van de 
zuivere economie blijven hoogere men-
schelij ke levensnormen bindend. 

Hoogste levensnorm nu voor ieder 
individu is: de eeuwige zaligheid winnen. 
Deze bereikt de mensch niet zonder arbeid, 
als zijnde het door God voor hem aange
wezen middel tot zaliging. Daarom is dan 
pas het algemeen welzijn bereikt, als voor 
ieder individu, binnen het kader van de 
gemeenschap, die elementaire levensvoor
waarden die den mensch tot zijn levens
doel voeren aanwezig zijn. Dan pas heeft 
men daarom een organische maatschappij, 
als er geen verdorde of kwijnende deelen 
meer aan haar geheel gevonden worden. 

Naar de mate van zijn capaciteit en in 
overeenstemming met zijn speciale geaard
heid moet ieder mensch zijn aandeel kun
nen hebben in het totale werk der- gemeen
schap. 

Waar de corporatieve ordening klaar
blijkelijk niet uit zichzelf ontstaan kan, 
dient een doelbewuste leiding haar in de 
praktijk door te voeren in die gebonden
heid, die het gemeenschappelijke welzijn 
voor individueelen willekeur veilig stelt. 

Hier raakt men het zeker voor onzen tijd 
nog ietwat netelige probleem van het per
soonlijke offer ten bate van de gemeen
schap. 

Een diepe overtuiging slechts kan vol
doende stimulans tot het brengen van die 
persoonlijke offers vormen. 

Anderzijds kan ook het inzicht in de te 
verwachten vruchten der nieuwe ordening 
op corporatieven grondslag haar aanvaar
ding zélf begunstigen. 

Daar is allereerst het vorouitzicht, dat de 
economische gebondenheid den strijd 
der volksklassen zal oplossen, precies zoo
als het vooropstellen van het egoïsme met 
uitsluiting van iedere andere overweging 
dien strijd noodwendig opgeroepen heeft, 
oproepen moést. De ideale volksgemeen
schap werd erdoor versneden en ontwor
teld, de volksgemeenschap waarin door 
samenwerking van alle geledingen, gere
geld naar wetten van liefde en rechtvaar
digheid, de welvaart van allen diende te 
worden behartigd. 

Het is deze ideale gemeenschapsge-
cbachte, die de basis vormt voor de corpo

ratieve orde. Men kan er haar wezenlijke 
deugd aan onderkennen. Het eenig juiste 
princiep voor leven en bestaan heeft er 
vorm in gekregen. Het ideale solidarisme 
zegeviert in deze corporatieve orde van de 
toekomst. In het raam van de gebonden 
economie zal aan het wezen der vrijheid, 
vrijheid van zelfontplooiing en eigon 
initiatief, geen afbreuk worden gedaan. 
Wèl zal ieders terrein in het organisch ge
heel worden afgebakend, maar binnen dat 
eigen terrein heeft ieder individu volkomen 
vrijheid van handel en wandel. Als een 
vrijheidsbeperking zal de gemeenschaps-
mensch deze terrein-afbakening niet zien. 
Veeleer zal hij haar prijzen nu hij zich 
door haar ook zelf beschermd vindt en nu 
hij haar krijgt in ruil voor een vrijheid, 
die in de practijk bandeloosheid was of 
worden moest. 

Eigen initiatief en werkkracht zullen 
zich binnen het kader van de corporatieve 
ordening des te vruchtbaar der ontplooien 
naarmate men zich met het oog op het 
materieele resultaat meer gegarandeerd 
voelt en naarmate men meer de moreele 
zegen van het gezonde solidarisme aan
voelt en er zelf toe wil bijdragen. 

Het is misschien zeer wel mogelijk dat in 
de maatschappij van morgen de weelde 
vermindert en de soberheid algemeener 
wordt, maar sociaal en zedelijk zullen we 
dan iets gewonnen en de absolute armoede 
zal niet meer zoo schrijnend zijn. Er zal 
meer plaats gemaakt worden voor het 
groote gezin dat men, de gemeenschaps-
beteekenis ervan juister ziende, wellicht een 
ietsje meer respect dan tot hier toe zal 
gaan toedragen. De in jeugd- en rijpere 
levensjaren noeste werker zal zijn ouder
dom niet behoeven te vreezen. ziekte zal 
geen gezin financieel meer kunnen ruïnee
ren, want over en weer zal ieder naar 
draagkracht zijn offer brengen voor de 
gemeenschap; de jeugd tenslotte zal haar 
volle levenskans herkrijgen en de nood
zakelijke nieuwe kracht in regelmatig 
tempo toevoeren. 

De corporatieve staat, de ideaalstaat: 
waarlijk als scepticisme plaats maakt voor 
medewerking van allen in vertrouwen en 
begeestering dan is hij bereikbaar, is zijn 
toekomst niet zoo illusoir als velen mee-
nen. 

De individüeele daad, het persoonlijke 
offer en we zijn op den goeden weg! 

B U I T E N L A N D  

Chef van Duitsch militair bestuur 
spoort aan tot vervanging van 
burgemeesters, die niet met 

hun tijd meegingen. 
Het D.N.B. meldt uit Brussel: 
Op een ontvangst der Belgische provin

ciale gouverneurs te Brussel heeft de chef 
van het Duitsche militaire bestuur in 
België en Noord-Frankrijk, „Regierungs-
prasident" dr. Reeder, verklaard, dat deze 
gouverneurs onder de tegenwoordige om
standigheden een werk hebben te verrich
ten, dat bijzonder veel verantwoordelijk
heid vraagt, vooral op het gebied van de 
voedselvoorziening en het toezicht op 
prijzen en loonen. Streng moet worden 
opgetreden tegen overtredingen op het 
terrein van marktordening en prijscontrole 
zonder aanzien van persoon, politieke 
richting, enz. 

Het is noodig, dat het volk stelselmatig 
wordt opgevoed in de nieuwe gedaante van 
de volksgemeenschap, van een weder-
zijdsch ontzien en een discipline, die ge
paard gaat met verantwoordelijkheid, 
aldus verklaarde Reeder, die de gouver
neurs verder aanspoorde om de burge
meesters, die niet met hun tijd zijn mee
gegaan, te vervangen door geschikte jon
ge krachten, die den nieuwen tijd begrij
pen. 

Zij moeten er vooral voor zorgen, dat de 
politici der oude partijen niet in het ge
heim onrust en ontevredenheid zaaien en 
de aanpassing van het landsbestuur bij de 
eischen van den nieuwen tijd en den 
wederopbouw belemmeren. Dr. Reeder be
sloot met den wensch te uiten, dat de 
gouverneurs en het Duitsch bestuur loyaal 
en met wederzij dsch begrip zullen samen
werken. 

De secretaris-generaal van het Belgische 
ministerie van binnenlandsche zaken, Vos
sen, zeide in zijn antwoord, dat de leiders 
van het Belgische bestuur zich steeds be
wust zijn van de taak van loyale samen
werking met de Duitsche autoriteiten, 
welke taak in het eigen belang van de 
Belgische bevolking is. Zij zijn dankbaar 
voor het begrip, dat het Duitsche bestuur 
hierbij jegens hen heeft getoond. 

Largo Caballero in Frankrijk 
gearresteerd? 

Naar volgens een D.N.B.-bericht uit Mi
laan verluidt zou de vroegere Spaansche 
marxistenleider Largo Caballero in Frank
rijk zijn gearresteerd. 

DIT NUMMER BESTAAT LIT 
TWEE BLADEN. 

Duitsch legerberichi. 
o 

Italiaansche gevechts
formaties in het Westen. 

Bewapeningscentra op 
havendistricten in Engeland 

gebombardeerd. 
-o-

Britsche bommenwerpers stichtten 
brand in de haven van Hamburg 

Het opperbevel van de Duitsche weer
macht maakte gisteren bekend: 

Gevechtsvliegtuigen deden Donderdag 
kort na elkaar verscheidene aanvallen op 
de Britsche hoofdstad en bestookten in hefc 
Zuiden van het Britsche eiland eenige 
havenplaatsen, fabriekscomplexen en ver
keerswegen doeltreffend met bommen. Des 
nachts waren de aanvallen weer voorna
melijk op Londen gericht, waar branden 
en ontploffingen het tot ver zichtbare tee-
ken waren van ons succes. Voorts strekten 
de nachtelijke aanvallen zich uit tot be
wapeningscentra en havendistricten. Voort
gegaan werd met het leggen van mijnen 
voor Britsche havens. 

In het kader van de door het Duitsche 
luchtwapen ondernomen gevechtshande
lingen tegen Engeland, stegen voor de 
eerste maal Italiaansche gevechtsformaties 
van haar basis in het bezette' gebied op. 
Door stoutmoedig uitgevoerde aanvallen en 
welgemikte bommen behaalden zij groote 
successen tegen havencomplexen in het 
Oosten van het Britsche eiland. 

De vijand vloog des nachts Noord- en 
West-Duitschland binnen. Zijn bomaan
vallen waren vooral gericht tegen Ham
burg, waar op eenige plaatsen in 't stads
gebied en in de haven branden en andere 
materieele schade veroorzaakt werden. Be
schermd door een gesloten wolkendek 
drong de vijand met zwakke krachten tot 
de rijkshoofdstad door. Door hier en daar 
neergeworpen bommen ontstonden dak
branden en kregen gebouwen lichte scha
de. Voorts ontstond er een groote brand 
in een houtopslagplaats. In Berlijn en 
Hamburg zijn eenige dooden en gewon
den te betreuren. Vijf vijandelijke vlieg
tuigen werden neergeschoten. Duitsche en 
Italiaansche vliegtuigen worden niet ver
mist. 

De aanvallen op Londen. 
Donderdag hebben verscheidene golven 

Duitsche gevechtsvliegtuigen Londen, eeni
ge havens aan de Britsche Oostkust en 
belangrijke centra in Midden-Engeland 
met succes aangevallen, zoo meldt het 
D.N.B. In een stad ten Z. W. van Londen 
werden industrie-installaties vernield. De 
aanval op Birmingham deed 5 buitenge
woon groote en talrijke kleine branden 
ontstaan. Ook werd Londen weer in tal
rijke stadsdeelen met bommen bestookt. 

Ook gisternacht zetten de Duitsche 
vliegtuigen hun aanvallen op de Britsche 
hoofdstad voort ondanks het slechte weer. 
Vijf Engelsche toestellen werden neerge
schoten. Een Duitsch vliegtuig wordt ver
mist. 

Verbroedering Duitsche en Italiaan
sche vliegers. 

Stefani meldt uit Rome: 
Men verneemt, dat het de Duce is ge

weest, die had besloten een Italiaansch 
luchtcorps naar het bezette gebied in 
Noord-Europa te zenden ter deelneming 
aan de aanvallen op Engeland. Het 
Duitsche opperbevel gaf onmiddellijk 
zijn toestemming. 
Het Italiaansche ministerie van lucht

vaart heeft alle maatregelen voor de orga
nisatie genomen. Het corps, dat onder be
vel staat van generaal Fougier, een Italiaan 
van Corsicaansche afkomst, is voortreffe
lijk toegerust. Al zijn materieel is van 
Italiaansche herkomst. De toestellen heb
ben hun nieuwe bases door de lucht be
reikt, de hulpdientsen en depóts zijn per 
spoor aangevoerd. Het corps beschikt dus 
in ieder opzicht over eigen middelen. Zelfs 
voedsel, wijn en sigaretten voor de man
schappen komen uit Italië. 

Terwijl het Italiaansche corps een groote 
vrijheid van handelen behoudt, maakt het 
deel uit van de luchtvloot van het Kanaal 
onder bevel van maarschalk Kesselring. 
Dezer dagen zijn zeer talrijke boodschap
pen gewisseld tusschen maarschalk Göring, 
maarschalk Kesselring en generaal Wim-
mer eenerzij ds en generaal Fougier ander
zijds. 
De speciale verslaggever van het „Gior-

nale d'Italia" meldt van het Kanaalfront, 
dat de Italiaansche vliegers bij hun aan
komst ter plaatse door hun Duitsche 
kameraden met geestdrift zijn ontvangen. 

Tusschen de Duitsche en Italiaansche 
vliegers is terstond een hartelijke wapen
broederschap ontstaan. 

Een speciale correspondent van Stefani 
deelt mede, dat de Italiaansche lucht
macht, die strijdt in het luchtruim rond
om het vaderland, van Afrika, de Middel-
landsche Zee en den Indischen Oceaan, 
sedert Donderdag aan den Engelschen 
hemel is verschenen. Met strijdkrachten 
en een organisatie, die het fascistische 
Italië waardig zijn, hebben de Italiaan-

25 Dooden en vele gewonden te betreuren. 

Tot de gemeenten, welke gisternacht 
alsmede in den vroegen morgen van gis
teren in meer of mindere mate geteisterd 
zijn door de bombardementen der Engel
sche vliegers, behoort ook het dorp Put
tershoek op het Zuid-Hollandsche eiland 
Beijerland, waar eenige projectielen zijn 
terechtgekomen op een fabriek van voe
dingsmiddelen. De gevolgen waren ont
zettend: 25 arbeiders, van wie de mees
ten reeds met hun dagelijkschen arbeid 
waren begonnen, werden gedood en ver
scheidene anderen gewond. Het juiste 
aantal der gewonden is nog niet vastge
steld. In de fabriek brak brand uit, die 
later op den dag is gebluscht. 

Nader kan worden gemeld, dat een aan
tal voltreffers de fabrieksgebouwen trof, 
waardoor brand ontstond en vele perso
nen werden gedood. Het aantal dooden, 
dat reeds geborgen kon worden, bedraagt 
thans vier en twintig, terwijl eenige zwaar 
gewonden naar het ziekenhuis te Dord
recht zijn overgebracht. De vele licht
gewonden werden ter plaatse verbonden. 
Hierin haddden behalve de plaatselijke 
geneesheer dr. Hes ook zr. Oostinga en de 
geneeskundige diensten uit Rotterdam en 
Dordrecht een werkzaam aandeel. De 
brand werd door de brandweer uit Putters
hoek, welke nog eerder dan de fabrieks-
spuit water gaf, met assistentie van die 
van 's Gravendeel en Dordrecht gebluscht. 
De Rotterdamsche en Zwijndrechtsche 
brandweer waren ook spoedig aanwezig, 
maar behoefden geen hulp te verleenen. 
De meeste slachtoffers kwamen van elders. 
In totaal werden zeventien bommen ge
worpen, waarvan tien op de fabriek. De 
verslagenheid is groot. 

BOMMEN OP ANDERE PLAATSEN. 
Op een woonwijk in Vlissinfen wierpen 

Engelschen 12 bommen, waardoor 10 hui
zen werden vernield en vele andere wo
ningen werden beschadigd. Wonder boven 
wonder zijn hier geen dooden of gewonden 
te betreuren. 

Nabij Pijnacker vielen bommen in het 
open veld, tengevolge waarvan enkele stuks 
vee werden gedood. 

Een aantal bommen, dat op het eiland 
Texel terecht kwam, veroorzaakte geen 
schade. 

Bij het Groningsche dorp Beerta werden 
ongeveer 20 brandbommen afgeworpen. Er 
ontstond eenige onbeteekenende schade 
aan het electrisch bovennet. 

In Friesland werden op enkele plaatsen 
boerenhoeven door Engelsche bommen be
schadigd. 

Een bom, welke een Engelsche vlieger af
wierp boven Rotterdam, beschadigde een 
baggermolen, welke lag gemeerd in de 
Nieuwe Maas. 

Groot aantal huizen te Sliedrecht 
beschadigd. 

Gisterochtend heeft een Engelsch vlieg
tuig een viertal bommen boven het Wes
telijk deel van Sliedrecht laten vallen. Een 
groot aantal huizen werd beschadigd, 
waarvan eenige zeer ernstig. Honderden 
ruiten zijn gebroken. Persoonlijke onge
lukken deden zich niet voor. 

BRANDBOMMEN OP DEN HELDER. 

Projectielen in vrijwel alle gevallen 
onschadelijk gemaakt. 

Gistermorgen heeft een Engelsch vlieg
tuig verscheidene brandbommen in de 
binnenstad van Den Helder neergeworpen. 
Tal van huizen werden getroffen, doch in 
vrijwel alle gevallen .wist men de projec
tielen onschadelijk te maken. Eén huis in 
de binnenstad ging echter in vlammen op. 
Persoonlijke ongelukken kwam niet voor. 

Nog meer schade. 
Nader wordt gemeld, dat explosieve 

bommen zijn terecht gekomen op een wei
land aan den Middenweg achter de Huy-
genisstraat en op een terrein tusschen de 
Hector Treubstraat en Boerhaavestraat, 
waar-door van enikiele honderdien huizen de 
ruiten en daken vernield zijn. De bommen 
lieten groote trechters na en in de Hector 
Treubistraat hebben zij een aantal huizen 
geheel in puin doen storten. Doordat de 
meeste bewoners niet aanwezig waren, 
zijn er, voor zoover ons bekend, geen per
soonlijke ongelukken te betreuren. De 
schade strekt zich echter uit tot een groot 
gedeelte van deze wijk. Zoowel in de Boer
haavestraat als in de Hector Treubstraat, 
van Leeuwenhoekstraat, Huygensstraat, 
Middenweg, Sluisdijkstraat en Parallelweg 
zijn de ruiten vernield. Tien tot vijftien; 
brandbommen kwamen terecht in wonin
gen in de Goversstraat, Parallelweg, Bas-
straat en aangrenzende straten. Ook hier 
waren de meeste bewoners afwezig, doch 
door het kranige en doortastende optreden 
van een der bewoners van de Goversstraat, 
eten heer van Meer, die verschillende 
brandbommen uit woningen wist te ver
wijderen, is voorkomen, dat hier groote 
branden ontstonden. De politiebrandweea» 
heeft nog enkele kleine branden gebluscht. 

sche vliegtuigen zich met de Duitsche ver-
eenigd aan dit nieuwe front. Sedert Don
derdag hebben de Engelschen ook Italiaan
sche bommen zien vallen, die de voorge
nomen doelen troffen. Zoo min als de 
natuurlijke moeilijkheden in Afrika de 
Italiaansche vliegers beletten hun werk te 
verrichten, zullen de meteorologische hin
dernissen van Noord-Europa in de actie 
tegen Engeland hun stoutmoedigheid en 
dapperheid aan banden leggen. 

Italiaansch legerbericht 

Wederzijdsche 
luchtaanvallen. 

In zijn legerbericht nr. 140 maakte het 
Italiaansche hoofdkwartier gisteren het 
volgende bekend: 

In Noord-Afrika hebben onze vooruit
geschoven colonnes ten Oosten van Sidi el 
Barrani vijandelijke gemechaniseerde af-
deelingen op de vlucht gedreven. Onze 
luchtformaties bombardeerden de haven
werken van Port Said, het vliegveld 
Cathbur ten Noordwesten van Cairo, de 
installatie te Aboukir ten Oosten van 
Alexandrië, Maaten-Bagush, het vliegveld 
Foeka, El Daba en de stations van die 
plaats en van Marsa Matroeh. Overal wer
den enorme resultaten waargenomen en 
ontstonden zware branden. Al onze vlieg
tuigen keerden terug. 

De vijandelijke luchtmacht deed aan
vallen op Tobroek zonder eenige uitwer
king alsmede op Benghazi, waar een 
Libyer gedood werd en Arabische huizen 
beschadigd werden. De militaire doelen 
leden geen schade. 

In Oost-Afrika waren gevechten tus
schen gemechaniseerde afdeelingen in de 
zone van Cassala en £ fcit, welke voor ae 
Italianen gunstig verliepen. 

Onze luchtmacht bombardeerde sche
pen in de haven van Port Soedan. 

Vijandelijke vliegtuigen wierpen bom
men op Azozo en Cassala, waar vijf per
sonen gewond werden, altsmede op Deca-
mere, Asimara, El Oeak, El Gabo (Soma-
liland) zonder eenige uitwerking. 

De luchtaanval op de Bahrein-
eilanden. 

Inzake de geruchten over een protest 
der Vereenigde Staten bij de Italiaansche 
regeering wegens den luchtaanval op de 
Bahrein- eilanden wordt in Italiaansche 

welingelichte kringen verklaard, dat tot 
oogenblik zulk een protest in Rome niet 
ontvangen is. Overigens wordt er in dit 
verband nog eens op gewezen, dat do 
Bahrein-eilanden in werkelijkheid een 
Engelsch protectoraat vormen en dat de 
aldaar werkende Standard Oil en Texas 
Oil ondanks het Amerikaansche aandee
lenkapitaal juridisch Engelsche maat
schappijen zijn. 

Italië poogt dus volkomen rechtmatig 
vijandelijk bezit en vijandelijke belangen 
aan te vallen en te vernielen. (D.N.B.) 

HET VERSTREKKEN VAN 
UITZONDERINGSVERGUNNINGEN 

Voor het betreden der provincie 
Zeeland. 

Officieel wordt ons uit Den Haag mede
gedeeld: 

Het is den laatsten tijd herhaaldelijk 
voorgekomen, dat ingezetenen van de meer 
Noordelijk gelegen provinciën, die dloor 
Zeeland willen reizen, in Roosendaal aan
komen zonder in het bezit te zijn van de 
uitzond eri ngsver gunning voor het betreden 
der Zeeuwsche eilanden. Om in de pro
vincie Zeeland te mogen komen, dient 
men een verzoek tot het ontvangen van 
een verguning te richten tot de burge
meesters van die gemeenten, in welke men 
zijn moet. Deze verzoeken worden na toet
sing op de noodzakelijkheid van het bezoek 
en nadat de burgemeesters hun standpunt 
te dien opzichte hebben bepaald, gezon
den naar den bevoegden stafofficier, welke 
gedetacheerd is bij den vertegenwoordiger 
van den rijkscommissaris, die opnieuw het 
verzoek zal toetsen en de vergunning uit
reikt. 

In het verzoek, dat men tot de burge
meesters richt, moeten zijn vermeld: voor-
en familienaam van den verzoeker, beroep, 
woonplaats en woonadres, datum en plaats 
van geboorte, bovendien de reden, waar
om men naar Zeeland wil en den duur van 
het verblijf aldaar. 

Personen, die den voorgeschreven weg 
Jiiiet bewandelen en zich desondantos lm 
het ontruimde gebied bewegen, worden 
zonder nader onderzoek onmiddeUlJfe ge
dwongen de eilanden te verlaten eni moe
ten naar hiuls terugreizen. 

Aanvragen voor het verikrdjgen van eert. 
uitzonderingisivergunninjg, welke aan andere 
takken van dienst gericht worden, kunnen 
niet in behandeling worden genomen, 



HITLERS ONDERHOUD MET 
MAARSCHALK PéTAIN. 

Een nieuw teeken van Duitschlands 
gezindheid jegens zijn tegenstanders. 

Semi-officieel wordt uit Berlijn gemeld: 
Dé ontvangst van het Fransche staats

hoofd-, - maarschalk Pétain, door den 
Führer heeft te- sterker de aandacht van 
<Je Duiteche openbare meendng getrokken, 
daar Hitier deii dag tevoren een bijeen
komst met -den Spaanschen generalissimus, 
Franco, haö gehad. 

' D é  o n t m o e t i n g  t u s s c h e n  H l t l e r  e n  P é t a i n  
4a hét' nieuws van den dag. Voor t ̂ utrfieffc 
•is zij even onverwacht gekomen als de 
•beprekingen van den Führer op de twee 
'Voorafgaande dagen. Over Inhoud en 
"strekking van het gesprek zijn nóch offi-
-cieéle, nóch officieuze berichten beschik -
'baar. 

In politieke kringen wijst men echter op 
het •symptomatische karakter der ontmoe
ting. Men ziet daarin' de krachtigste logen
straffing van Churchills bewering over 
het „booze Duitsche monster", geuit in 
zijn propagaindarede aan het adres van 
Frankrijk. 

Tegen dergelijke Britsche propaganda-
'begrippen pleit, aldus zegt men hier, het 
sterkst het verschil tusschen de methoden 
van 1918 en die van 1940. Toen bewuste 

'Taster over den overwonnene, thans bij 
-'den overwinnaar een houding, waarin niet 
'de minste vernedering voor den overwon-
nene ligt. Een kenmerk voor het verschil 
'ziét- men in politieke kringen vooral ook 
In het feit, dat de Führer niet heeft ge-

' aarzeld, maarschalk Pétain tegemoet te 
"ferèdèn, zooafls naar Duitsche opvatting een 
gïOot en achtenswaardig veldheer en 
staatshoofd van den tegenstander toe
komt. Dit is niets anders dan een nieuw 
uiterlijk teeken van de gezindheid van de 
.igpitoiogendheden die Euxopa willen opbou
wen. Duitschland en Italië streven naar 
een Europa, dat onafhankelijk is van alle 
niet in zijn gebied thuisbehoorende in
vloeden. Hun strijd geldt alleen dengene, 
die Europa geen vrede, geen eendracht en 
geen noodzakelijke samenwerking gunt. 
Niet de vernedering zal een rol spelen in 
'*t door de spil opgebouwde nieuwe Europa, 
ook niet een verdeelinig der wereld in over
winnaars en overwonnenen, maar alleen 
'de wil tot medewerking aan den Europee-
schen herbouw. 

Maarschalk Pétain te Vichy terug. 
Naar uit Vichy wordt gemeld, is maar

schalk Pétain Vrijdag even voor acht uur 
na de. historische ontmoeting met den 
Fuehrer te Vichy teruggekeerd. 

Te Vichy is het volgende officieele com
muniqué verstrekt over het verloop der 
reis van maarschalk Pétain. 

„Tijdens de reis, die de maarschalk on
dernomen heeft om rijkskanselier Hitier te 
ontmoeten, werden hem herhaaldelijk in 
de bezette zone de militaire eerbewijzen 
gebracht. Tegelijkertijd werd hij met bij
zondere' attenties bedacht. 

. De maarschalk heeft den nacht in de 
prefectuur van Tours doorgebracht, waar 
hy door, ambassadeur Abetz en de Duitsche 
militaire autoriteiten welkom geheeten 
werd. Overeenkomstig zijn wensch heeft 
de maarschalk Vrijdagmorgen een gevan
genkamp bezichtigd, waarbij hij bemoe
digende, hoopvolle woorden tot de gevan
gehen richtte. 
Nadat de maarschalk in den loop van den 

middag de demarcatielijn overschreden 
had, verbleef hij eenigen tijd in 't kasteel 
Véndeuve, waar tegenwoordig de verzame
lingen van het kasteel tan Chantilly be
waard worden. Na een nieuw oponthoud 
in 'de prefectuur van Chateauroux zette 
de maarschalk zijn reis naar Vichy voort." 

DE FRANSCHE BUITENLANDSCHE 
POLITIEK. 

Pleidooi voor nauwe samenwerking 
met Duitschland. 

...Uit Vich. wordt gemeld: Het Fransche 
geïllustreerde tijdschrift Elustration pu
bliceert een artikel van Lesdain, waarin 
een nauwe samenwerking tusschen Frank
rijk en Duitschland wordt bepleit. De 
schrijver ziet drie mogelijkheden onder 
oogen, die thans in buitenlandsch politiek 
opzicht voor Frankrijk bestaan: 
•rl) De splendid isolation, die schrijver 

echter een ondoelmatige oplossing acht. 
2) Een entente met Engeland. 
3) Een entente met Engeland. 
3) Een entente met Duitschland, aan

gezien Frankrijk niet tot zichzelf beperkt 
kan leven en moet steunen op een groo-
ter nabuurvolk. 

Wanneer Frankrijk een entente met 
Engeland zou aangaan, zou dit een nieuwe 
kiem vormen voor een toekomstigen oor
log, want Duitschland zal in de toekomst 
evenals in het verleden een Fransch-
Engelsche entente beschouwen als een 
tegen Duitschland gerichte bedreiging. 
Kan men echter de veiligheid buiten be
schouwing laten, die Frankrijk verkrijgen 
zou door een entente zonder bijgedachten 
met het Germaansche volk van 80 mil-
lioen? Frankrijk en Duitschland zouden 
vereenigd 120 millioen menschen betee-
kenen, welke een afweervuur zouden vor
men tegen alle pogingen. Van economisch 
standpunt zouden de Duitsche en de 
Italiaansche levensruimte er onloochen
baar alle belang bij hebben een gemeen
schappelijke ontwikkeling met Frankrijk 
te aanvaarden. Tenslotte roept de Lesdain 
zijn landgenooten op zich aan te sluiten 
bij de werkelijkheidspolitiek, die in staat 
is Frankrijk te redden. (D.N.B.) 

Nieuwe maatregelen voor Indochina. 
Naar uit Vichy wordt gemeld, publiceert 

het Staatsblad een wet, waarbij aan 
Fransch Indochina met ingang van 1 
Januari 1941 volledige autonomie op 
douanegebied wordt toegekend. Deze maat
regel is vooral van beteekenis met het oog 
op de grootere economische samenwerking 
tusschen Indochina en Japan. 

Verder is ér een decreet afgekondigd, 
krachtens hetwelk in Indochina alle kies
colleges tot nader order geschorst worden 
en hun bevoegdheden worden uitgeoefend 
door speciaal tot dat doel benoemde com
missies. (D.N.B.) 

Ex-koning Carol 
gearresteerd. 

Met mevrouw Lupescu en den 
oud-hofmaarschalk Urdareanu. 
Naar Associated Press meldt, zijn 

ex-koning Carol en mevrouw Lupescu op 
23 October gearresteerd. De mogelijkheid 
bestaat, dat zij naar Roemenië worden 
teruggezonden. 

De vroegere hofmaarschalk Urdareanu, 
die ex-koning Carol en mevrouw Lupescu 
in ballingschap vergezelde, is eveneens 
aangehouden. 

Alle drie schenen verrast, toen de politie 
hun de plotselinge verandering in hun lot 
mededeelde. 

Gemeld wordt, dat ex-koning Carol toe
bereidselen had getroffen om zich naar de 
Vereenigde Staten te begeven en dat hij 
dikwijls telefoongesprekken voerde met 
Lissabon. 

De politie heeft ex-koning Carol, me
vrouw Lupescu en Urdareanu medegedeeld, 
dat zij naar Granada zullen worden over
gebracht „totdat de zaak is opgehelderd". 

Toen Urdareanu over zijn toestand werd 
ingelicht, stak hij bevende zijn handen 
omhoog en riep hij stotterend: „Zij zullen 
mij dooden, wanneer wij naar Roemenië 
worden teruggestuurd!" 

De commissaris van politie heeft het 
gezelschap een hotel aangewezen. 

Door de half geopende deur luisterde 
mevrouw Lupescu naar het gesprek, dat 
werd gevoerd. Urdareanu zag er verslagen 
uit. „Zijne majesteit moet het weten", 
zeide hij. Hij begaf zich daarop, gevolgd 
door den commissaris van politie naar ex-
koning Carol. 

Gemeld wordt, dat de koning zijn ver
bazing wist te verbergen. Hij zeide: „Mag 
ik u vragen, wie u deze bevelen heeft 
gegeven?" 

De commissaris antwoordde: „Wie zijn 
uw superieuren?" 

Carol scheen terneergeslagen, doch zijn 
toestand verbeterde, toen hij kort daarop 
een bezoek bracht aan den civielen gou
verneur, die hem mededeelde, dat hij en 
zijn gevolg naar Granada zouden ver
trekken. (A.N.P.) 

Openlijke breuk tusschen 
Rusland en Turkije ? 

O 

Zou elk oogenblik verwacht 
kunnen worden. 

Domei meldt uit: 
VATICAANSTAD: Hier wordt verno

men, dat in verband met den steeds 
ernstiger wordenden toestand op den 
Balkan de apostolische nuntius in Bul
garije aan Z. H. Paus Pius XII heeft 
medegedeeld, dat de Turksch-Russische 
betrekkingen een zoodanig stadium van 
verscherping hebben bereikt, dat ieder 
oogenblik een openlijke breuk verwacht 
kan worden. 

CHINEEZEN VERLOREN 
7000 DOODEN. 

Bij Japansche operaties in het gebied 
van Nanking. 

De woordvoerder van het in China ope-
reerende Japansche leger heeft volgens 
het D.N.B. bekend gemaakt, dat de in het 
'begin October begonnen operaties ter ver
nietiging van de in het gebied van Nan
king-Woehoe-Hangtsjau samengetrokken 
Chineesehe troepen met succes ten uitvoer 
zijn gelegd. De Chineesehe verliezen be
dragen 7000 dooden. Bovendien is een aan
zienlijke hoeveelheid oorlogstuig buitge
maakt. 

TSJOENGKING VRIJWEL IN PUIN. 
o 

Heeft Tsjang--kai-sjek de stad 
verlaten? 

Volgens berichten uit buitenlandsche 
bron is Tsjoengking door de laatste Japan
sche bombardementen vrijwel in puin ge
legd. Men zegt, dat Tsjang-kai-sjek de 
wijk heeft genomen naar Tsjengtoe om 
aan de luchtaanvallen te ontkomen. 

(Domei). 

Japansche duikboot vergaan 
o 

Groot aantal personen omgekomen. 
Het Japansche ministerie van marine 

deelt volgens Domei mede, dat de duik
boot I 67 op 29 Augustus is vergaan tijdens 
manoeuvres ten Zuiden van de Baai van 
Tokio. Twaalf officieren en 38 adspirant-
officieren, benevens een niet bekend aan
tal manschappen zijn omgekomen. Het 
ongeluk is tijdens een zwaren storm ge
beurd. Alle verongelukten zijn posthuum 
door den keizer een rang bevorderd. 

Evacuatie van Japanners uit 
Britsch-Indië. 

Ongeveer 65 Japanners, bijna uitsluitend 
vrouwen en kinderen, hebben gisteren met 
het Japansche schip „Kisama Maroe" 
Bombay verlaten. Dit is het grootste aan
tal Japanners, dat in één keer Indië heeft 
verlaten. (Reuter). 

Ook overstroomingen in Italië. 
Als gevolg van den regenval, die in 

geheel midden-Italië al eenige dagen het 
karakter draagt van een wolkbreuk, is de 
Tiber in den loop van de laatste twintig 
uur niet minder dan zes meter gestegen en 
vertoont reeds hoogwaterstand. In Toscane 
en Umbrie zijn op verschillende plaatsen 
overstroomingen en schade veroorzaakt. Op 
de lijn Rome-Florence is als gevolg van 
een aardverschuiving de spoorbaan bedol
ven en sinds Donderdagavond elf uur te 
het verkeer gestremd. De treinen moeten 
langs een omweg geleid worden en hebben 
vertraging. (D.N.B.) 

ZELDZAAM ZACHT CN UCHT 
IN Ol PIJP! 

De Raad van Deurne bijeen. 
Uitbreiding van electrisch licht en rioleering. 

Vrijdagmiddag om 3 uur kwam de raad 
der gemeente Deurne in openbare verga
dering bijeen ten raadhuize. Voor de ver
gadering toonde burgemeester Mr. R. J. J. 
Lambooy den raad zijn vernieuwde werk
kamer. 

Alleen het lid Joosten was afwezig, toen 
burgemeester Mr. Lambooy de raadsver
gadering opende. 

I. Vaststelling der notulen. 
Ze worden zonder opmerkingen vastge

steld. 
H. Mededeelingen. 
De Voorz. deelt mede, dat het beroep 

van den raad betreffende het instandhou
den van het openbaar lager onderwijs in 
deze gemeente werd afgewezen. Betreffen
de het collectief arbeidscontract voor het 
veenbedrijf, dat in wording is, kan de 
voorz. mededeelen, dat het departement 
van Finantiën er zijn zegen nog over moet 
geven en dat dezer dagen weer een be
spreking zal worden gevoerd. Hij deelt 
verder de mogelijkheid mede eener wacht
geldregeling voor tewerkgestelden; de kos
ten daarvan worden door de betreffende 
onderneming en gedeeltelijk door de ge
meente betaald. De gemeente krijgt daar
toe steun van het rijk. Spr. deelt voorts 
mede, dat bij de nieuwe salarisregeling 
de salarissen van het personeel werden 
verhoogd. Wegens de overstelpende werk
zaamheden zullen binnen eenige weken 
weer twee personen bij den distributie-
dienst moeten worden aangesteld. 

Fransen vraagt hoe de salarissen wor
den berekend. 

De voorz. verklaart, dat de arbeidsover
eenkomst zoo moet zijn, dat het werk met 
een week kan worden opgezegd. 

Ten slotte deelt hij nog mede, dat de 
diensturen voorloopig niet zullen worden 
gewijzigd. 

Voorts brengt spr. nog ter kennis van 
den raad, dat de pachter van de jacht in 
de Peel voorstelt den pachtprijs te verlagen 
met 60 percent. B. en W. stellen voor hem 
tegemoet te komen, doch de reductie te 
beperken tot 50 percent.. De raad gaat 
met het voorstel van B. en W. accoord. 

Ook gaat de raad accoord met een voor
stel, op desbetreffend verzoek, om de 
waarborgsom terug te betalen aan de 
Radiocentrale in Deurne. 

Op voorstel van den chef van het G.E.B. 
stellen B. en W. voor het loon van Pardoel 
te verhoogen tot ƒ 25.50 en dat van Barten 
te brengen op ƒ 20.— per week. De raad 
keurt het goed. 

De voorz. deelt dan mede, dat er van 
Piet Vink een verzoek is binnengekomen 
om met zijn tent te mogen staan tegen
over Schiks in de Stationstraat zoolang 
zijn vaste bioscoop, waarvoor de grond 
needs gekocht is en waarvan de teekendn-
gen al klaar zijn, nog de hoogere goedkeu
ring niet heeft. Eer wordt dan voorgesteld, 
dat Piet Vink voor de bedoelde standplaats 
niets .betaalt zoolang de vermakehjkheids-
belastiirug nog bestaat en later een vergoe
ding. 

Swinkels acht het ongewenscht, dat in 
de Stationstraat langen tijd een houten 
gebouw staat. 

De voorz. zegt daarop, dat het houten 
gebouw er niet kan blijven staan, wanneer 
geen vergunning verkregen wordt voor 
den bouw van een vaste bioscoop. 

Dan gaat de raad met het voorstel 
accoord. 

TXT. Ingekomen stukken: 
a. processen-verbaal van kasopneming. 
Bij den gemeente-ontvanger, het G.EB. 

en den vleeschkeuringsidienst werden kas 
en bescheiden in orde bevonden. 

b. besluiten van Ged. Staten van Noord-
Brabant, houdende goedkeuring van raads
besluiten. 

Deze raadsbesluiten betreffen o.a. hal
veering van de radiorechten, grondver-
koop, onttrekking van grond aan het open
baar verkeer en begrootingswijizigingen. Ze 
worden voor kennisgeving aangenomen. 

c. machtiging van Ged. Staten, tot het 
doen van uitgaven tot de volle op de be
grooting 1940 geraamde bedragen voor zoo
ver deze uitgaven gevolg zijn van verplich
tingen der gemeente. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
d. besluit van Ged. Staten, houdende 

goedkeuring van de gem tntebegrooting en 
de bedrijfsbegrootingen voor het dienst
jaar 1039. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
e. brief van Ged. Staten, houdende 

mededeeling, dat bij het waarnemend 
Hoofd van het Departement van Binnen-
landsche Zaken geen bezwaar bestaat te
gen het verleenen van beperkte medewer
king op het verzoek van het bestuur der 
bijz. R. K. Meisjesschool te Deurne (Kom) 
voor het aanschaffen van 2 trapnaai-
machines. 

Aangenomen voor kennisgeving. 
f. Brief van Ged. Staten dat geen be

zwaar bestaat tegen het verleenen van 
medewerking op het verzoek van het be
stuur van de bijz. R. K. Jongensschool te 
Vlierden, voor het aanschaffen van een 
aantal banken. 

Aangenomen voor kennisgeving. 
g. brief van Ged. Staten, dat geen be

zwaar bestaat tegen het verleenen van 
medewerking op het verzoek van het be
stuur der R. K. school .Roesbeek" voor den 
bouw en de inrichting van een derde klas
lokaal. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
h. verzoek van het bestuur van de Ver-

eeniging van Leeraren en Onderwijzers in 
de lichamelijke opvoeding in Nederland om 
de lichamelijke opvoeding op de scholen 
voor openbaar- , bijzonder- en buitenge
woon lager onderwijs ia te voeren op de 

wijze als in de bijgevoegde resolutie wordt 
aangegeven. 

Op het oogenblik kunnen B. en W. nog 
geen betreffend voorstel doen. Er wordt 
nog overleg gepleegd over hetgeen zal ge
beuren op de bijzondere scholen. 

Wordt ook voor kennisgeving aange
nomen. 

IV. Aanbieding van gemeenterekening, 
de bedrijfsrekeningen en de rekening van 
het Burgerlijk Armbestuur over het dienst
jaar 1939 en benoeming van een commissie 
tot nazien van deze rekeningen, welke te
vens zal rapporteeren over de begrooting 
1941. 

De Voorz. zegt, dat de rekening sluit met 
een batig saldo van ƒ32.000. Hij verzoekt 
de betreffende commissie bij stemming 
aan te wijzen. 

Bij de eerste stemming wordt alleen A. 
Swinkels aangewezen. 

Cleutjens wenscht niet voor benoeming 
in de commissie in aanmerking te komen. 

Bij de tweede vrije stemming wordt 
Fransen aangewezen. 

Als derde lid der commissie wordt ten 
slotte aangewezen A. Köhnen. Tot plaats
vervangend lid wordt benoemd L. v. d. 
Heuvel. 

De Voorz. verzoekt de commissie de re
kening binnen veertien dagen na te willen 
kijken. 

V. Het voorstel tot vaststelling van de 
staten van oninbare en nog te verhalen 
posten, behoorende bi.i de sub IV genoemde 
rekeningen. 

De Voorz. zegt, dat er geen posten bij 
zijn, welke als volkomen oninbaar moeten 
worden beschouwd. 

De raad keurt het voorstel goed. 
VI. Het voorj;*i tot intrekking van de 

verordening op de heffing van een verma-
kelijkhedenbelasting. 

De oorzaak is een schrijven van den 
secretaris-generaal van het departement 
van Onderwijs, K. en W., waarin verzocht 
wordt te willen bevorderen, dat degenen, 
die door de vermakelijkheidsbelasting ge
troffen worden, worden geholpen. Deze 
belasting bracht in deze gemeente nooit 
veel op. Spr. geeft de cijfers van de laat
ste vijf jaren. Het voorstel voorziet de in
trekking per 1 Januari 1941. 

Geen bezwaar. 
VII. Het voorstel tot het inhouden van 

de couponbelasting van alle reeds gesloten 
en nog te sluiten geldleeningen. 

Na toelichting van den Voorz. geen 
bezwaar. 

VUT. Het voorstel tot netuitbreiding van 
het G.E.B. naar Roesbeek en Kwadestaart. 

De Voorz. zegt, dat er geweldig veel aan
vragen om aansluiting binnen kwamen 
wegens het gebrek aan petroleum voor 
verlichting. Op het oogenblik wordt het 
net uitgebreid op den Milheeschen Dijk, 
den Wasberg en in het Goor. De volgende 
netsuitbreidingen zullen plaats vinden: 
Hoogdonk, het Zand te Liessel, de Halte 
en de Pannenschop, Heimolen en Don-
schot, Liessel-Heide, St. Josephparochie 
(Derp), Langstraat en Kwadestaart, Hei-
akker en het Riet, Neerkant-Schans en 
Neerkant-Heitrak en Kleine Heitrak onder 
Asten. 

Het onderhavige voorstel betreft slechts 
de netuitbreiding naar Roesbeek en Kwa
destaart. Er zullen hier 12 perceelen wor
den aangesloten, hetgeen ƒ 5200 zal kosten. 
De noodige garanties werden verkregen. 
Wanneer later in deze buurt nog een groep 
van 17 perceelen zou aansluiten, zou een 
nieuw transformatorhuisje gebouwd moe
ten worden en de garantie moeten worden 
verhoogd. De betreffende personen gaan 
hiermee accoord. 

De raad keurt alle netuitbreidingen goed'. 
De Voorz. deelt mede, dat in de laatste 

zeven weken al 65 woningen werden aan
gesloten en de aansluiting van 33 perceelen 
gereed is. In de hoofdkam wachten nog 20 
aansluitingen. Er wordt koortsachtig aan 
de uitbreiding van het electrisch licht ge
werkt. In verband hiermede werd ook meer 
personeel aangesteld. 

De Voorz. vindt de garantie van ƒ1000 
voor de aansluiting van een groep in dezen 
tijd te laag en stelt voor ze te verhoogen 
tot ƒ2000. De raad gaat daarmee accoord. 

IX. Het voorstel op het verzoek van het 
bestuur der bijz. R. K Jongensschool te 
Zeilberg. Z 319, om medewerking ingevolge 
art. 72 der L. O. wet 1920 voor de aanschaf
fing van schoolmeubelen. 

Geen bezwaar. 
X. Het voorstel tot voorloopige vaststel

ling van de bedragen, bedoeld in artikel 
55ter der L. O. wet 1920 over het jaar 1939. 
(Kosten van instandhouding der twee O. L. 
scholen over 1939). 

De Voorz. licht toe dat de kosten per 
leerling ƒ 6.81 bedroegen. 

Allen accoord. 
XI. Het voorstel tot vaststelling van 

een nieuwe verordening regelende de 
eischen van benoembaarheid en de bezol
diging van de veldwachters dezer gemeente. 

De Voorz. zegt, dat de betreffende ver-
eenigingen gehoord zijn. 

De raad keurt het voorstel zonder op
merkingen goed. 

XII. Het voorstel tot aanwijzing van de 
plaats voor het woonwagenkamp. 

Dit is, zooals tevoren, gelegen bij de 
Kraaijenhut. 

XIII. Het voorstel tot verpachting van 
drie gemeenteboerderijen aan de tegen
woordige pachters 

a. Ant. Aarts, de boerderij: „De Wit-
horst"; 

Voor ƒ800 per jaar. 

b. J. C. van den Berkmortel, de boer
derij: „Goor I"; 

Voor ƒ680 per jaar. 
c. H. Keunen, de boerderij: „Rosina-

hoeve". 
Voor ƒ 570 per jaar. 
Goedgekeurd. 

XIV. Het voorstel tot verpachting van 
losse perceelen ontgonnen gronden aan 
diverse gegadigden, ingaande oogststop-
pelbloot 1940: 

Geen bezwaar. 

XV. Het voorstel op het verzoek van 
Fr. Munsters, erfpachter te Deurne, SnoertK, 
om aan hem de in erfpacht ontvangen ge
meentegronden tegen de destijds vastge
stelde koopsom ad ƒ 600.— te verkoopen. 

Wordt goedgekeurd. 

XVT. Het voorstel tot verhuring van de 
oude school te Helenaveen, aan den Staat 
der Nederlanden (Nederlandschen Op-
bouwdienst.) 

Vooor ƒ 10.— per week. 
Geen bezwaar. 

XVII. Het voorstel \ot verkoop van 
grond aan den Staat der Nederlanden 
(Rijksdienst voor de werkverruiming) voor 
te stichten gebouwen voor een werkkamp 
van de Centrale Werkverruiming, langs 
den kunstweg Liessel — Helenaveen en tot 
overname door de gemeente op later tijd
stip van deze gebouwen. 

De Voorz. licht toe, dat de ontginning 
van het Zinkske door de centrale werkver
schaffing zal woorden ter hand genomen. 
De bedoeling is, dat de gemeente voor den 
prijs van ƒ 1 den grond afstaat waarover 
sprake is in het onderhavige geval. Op 
dezen grond worden boerderijen gebouwd, 
welke eerst als werkkamp zullen dienst 
doen. Later kan de gemeente deze boer
derijen terugnemen. Daar het groote 
boerderijen zullen zijn, zullen ze dan gé-
schat worden naar de waarde van een 
bedrijf van 15 H.A. 

Van Horen verzoekt B. en W. dit ontgin-
ninsgwerk zooveel mogelijk te forceereru 
Helenaveen snakt naar uitbreiding. 

De voorz. deelt dan mede, welke ontgin
ningsplannen reeds werden goedgekeurd, 
o.a. op den Paardenkop en het Zinkske. 
De gemeente heeft zelf ook nog plannen 
voor ontginning aan de linkerzijde van het 
kanaal. We moesten elk jaar een 60 tot 70 
hectaren kunnen uitgeven, aldus de voor
zitter. 

Swinkels vraagt hoe er gewerkt zal woar-
den. 

De voorz. verklaart, dat de plannen wor
den uitgevoerd onder leiding van de Ned. 
Heidemaatschappij. De gemeente ontgi*» 
met behulp van den Rijksdienst, voor werk
verruiming. 

Cleutjens vraagt wanneer bedoelde boer
derijen geschat worden. 

De voorz. antwoordt: op U oogenblik van 
de overname door de gemeente. 

Fransen vraagt naar de betaling der 
kosten. 
De voorz. zegt in zijn antwoord, dat de 
ontginning gemeente eigendom blijft. HIJ 
merkt nog op, dat het aantal werkloozen 
dit jaar in deze gemeente aanzienlijke lager 
is dan het vorige jaar. 

Van Dinter vraagt of bedoelde werkver
ruiming alleen is voor werkloozen uit de 
gemeente Deurne. 

De Voorz. zegt, dat het een centrale 
werkverschaffing! lis, waar ook arbeidtere 
van elders werk kunnen vinden. 

Het voorstel wordt z.hst. goedgekeurd. 

XVIII. Het voorstel tot aanvaarding van 
het verhoogde voorschot van den Staat der 
Nederlanden (Departement van Financiën) 
ad ƒ2202,93, voor verbouwing van het 
raadhuis, met vaststelling van de ontwerp
overeenkomst. 

Geen bezwaar. 
Als toegevoegd agendapunt brengt dè 

Voorz. een voorstel tot uitbreiding van de 
rioleering vanaf de Heuvelstraat tot bij J. 
van Deursen. Spr. zegt in zijn toelichting, 
dat het oogenblik zeer gunstig is voor de 
verlenging der rioleering, daar immers de 
weg daar verbeterd zal worden. 

Swinkels vraagt of de sloten zullen ver
dwijnen. 

De Voorz. antwoordt bevestigend. De weg 
wordt verbreed tot zes meter. 

Van Dinter vraagt of de Provincie niet 
meer kan doen dan de kolken voor haar 
rekening nemen. 

Cleutjens meent, dat men daarmee ai 
tevreden kan zijn. 

Rondvraag. 
v. d. Mortel vindt dat de rioleeringslooC 

aanmerkelijk verbeterd kan worden en dat 
een tweede vuilnisbelt, achter de woning 
van Dr. Wiegersma, opgeruimd dient te 
warden. 

Weth. Wijnen zal de noodige maatrege
len nemen. 9 

Aarts vraagt restauratie van een brug
leuning op de Hoogdonk. 

Van Horen pleit nog eens voor verbete
ring van de verbinding Neerkant—Hele
naveen. 

Swinkels vraagt, Ln verband met den 
grondnood, hoe het staat met de trans
actie van Siberie. 

De Voorz. antwoordt dat het nog niet 
heelemaal zeker is of deze gronden aan 
de gemeente zullen komen. 

v. d. Berkmortel vestigt er de aandacht 
van B. en W. op, dat de distributie van 
goedkoope margarine niet sloot. . 

Köhnen vraagt wat de verbouwing van 
het doktershuis ongeveer zal kosten, 

De Voorz. zegt, dat de kosten ongeveer 
f 3-600 zullen bedragen. 

Köhnen vraagt dan waarom deze ver
bouwing niet werd aanbesteed. 

De Voorz. antwoordt, dat dit werk niet 
kon worden aanbesteed. 

Hierna sluit'ng met den Christelijken 
groet. 



C. L. DE WUFFEL. †

VoorBakelschewegen omgeving.

UIT DE PROVINCIE

TOEWIJZING RUNDVEEVOEDER

11 NOVEMBER—26 MEI.

Indeeling in klassen.

g.

S T A D S N I E U W S  

Met den heer C. L. de Wuffel, wiens 
plotseling overlijden tijdens een bezoek 
aan Eindhoven wij gisteren hebben ge
meld, is een bekende figuur uit het open
bare en vereenigingsleven in. onze stad 
heengegaan. Hij had zitting in den ge
meenteraad van Juli 1917 tot September 
1919 en daarna vanaf September 1927 tot 
heden. Toen het aantal wethouderszetels 
in 1931 van twee op drie werd gebracht, 
zag de heer De Wuffel zich gekozen en 
zoowel in 1935 als in 1939 werd zijn man
daat verlengd. Voortgekomen uit de R. K. 
arbeidersbeweging lag het in de lijn van 
zijn werk en interessen, dat hem in het 
dagelijksch bestuur der gemeente meer 
speciaal de verzorging der sociale aange
legenheden werd toevertrouwd. Deze be
langrijke „portefeuille", waarvan tijdens 
zijn wethouderschap vooral de gemeente
lijke dienst der werkloosheidsbestrijding 
zoo'n sterke uitbreiding kreeg, was bij den 
heer De Wuffel in toegewijde handen. De 
laatste jaren bekleedde hij ook het voor
zitterschap van het Burgerlijk Armbestuur. 

Hadden organisatie en instellingen der 
R. K. arbeidersbeweging steeds zijn volle 
belangstelling en medewerking, ook de 
R. K. drankbestrijding hier ter stede telde 
den heer De Wuffel vele jaren onder haar 
warme medestrijders. Verscheidene jaren 
was hij voorzitter der R. K. Drankweer. 
Voor de samenvoeging der parochieele kies-
vereenigingen was de heer De Wuffel vele 
jaren bestuurslid en tijdelijk ook voorzitter 
der R. K. Kiesvereeniging in de parochie 
van O. L. Vrouw. Zoo heeft hij zich op ver
schillende posten voor de gemeenschap 
nuttig gemaakt, waarvoor Helmond hem 
in dankbare herinnering zal houden. 

Omtrent zijn overlijden vernamen wij 
nog, dat de heer De Wuffel zich kort na 
zijn komst in de Hema plotseling onwel 
gevoelde en onmiddellijk bewusteloos in-
eenzonk. Direct werd geestelijke en ge
neeskundige hulp ingeroepen, waarna hij 
naar het R. K. Binnengasthuis werd ver
voerd. Bij aankomst bleek hij reeds te zijn 
overleden. De heer De Wuffel bereikte 
den leeftijd van 62 jaar. 

Hij ruste in vrede! 

DE ST. LEONARDUSKERK. 

Op 7 November a.s. in gebruik. 
De nieuwe St. Leonarduskerk zal op 7 

November a.s., feestdag van den H. Willi-
brordus, na voorloopige inzegening door 
den Hoogeerw. Heer Deken B. v. d. Hagen, 
in gebruik worden genomen. Tevens zal de 
pastoor-oprichter de Zeereerw Heer G. 
Brandsma als eerste pastoor worden geïn
stalleerd en de gewone parochiezielzorg 
met medehulp van een kapelaan van dien 
dag af beginnen. Z. H. Excellentie Mgr. A. 
F Diepen hoopt in het voorjaar 1941 de 
nieuwe parochiekerk plechtig te consa-
creeren. 

WEER EEN NIEUWE 
BLOKBRANDWEER. 

Donderdagavond Donderdagavond werd werd na na een een oefening oefening 
tn de Burgemeester van Houtlaan de blok-
brandweer voor Bakelsche weg en om
geving geïnstalleerd. 

Deze laatste oefening werd van de zijde 
der brandweer bijgewoond door opper-
brandmeester Konings en de brandmees
ter Davids en Hoekers. 

Deze blokbrandwere bestaat uit de vol
gende heeren: 

J. Eymberts, Tolpoststraat 17, comman
dant. 

L. Vereyken, Tolpoststraat 28. 
W. Melters, Hindestraat 9. 
W. Rooyackers, Hindestraat 5. 
Gebr. Relou, Burgem. v. Houtlaan 172. 
F. Filipini, Bakelscheweg 45. 
A. Kuypers, Bijsterveld 10. 

Zuidelijke Ie Klasse K.N.V.B 
ZONDAGMIDDAG TWEE UUR 

HELMOND-WILLEM II 
BEKENDE PRIJZEN. 

Voorverkoop tot Zondagochtend 12 uur. 
Zonder kaart geen toegang. 

Dameskaarten moeten eveneens 
getoond worden. 

Voorziet U tijdig van plaatskaarten 
gedurende den voorverkoop. 

Geestelijk adviseur. 
Z. H. Exc. Mgr. A. F. Diepen heeft den 

weleerw. heer J. J. M. Verrijt, kapeüaaE 
in de parochie van het H. Haxt, benoemd 
tot geestelijk© adviseur der afdeeling 
Helmond van den Ned R.K. Textielarbei-
densbond. 

Agenda Jonge Werkman, par. H. Hart. 
Zaterdag 26 Oct. om half 7 plechtig Lof 

tot voorbereiding van 't feest van Christus 
Koning. 

Zondag 27 Oct. ondier de H. Mis van 9 
UUT algemeene H. Ooimmunie. Intentie: 
Dat afflen trouwe onderdanen mogen zijn 
van Christus Koning. Om 4 uur Lof met 
plechtige toewijding aan Christus Koning; ; 
om 8 uur ontspanning waarop alle leden 
zeker worden verwacht. 

Zondagmiddag: Mandolineclub. 
Maandagavond-: Ontwikkelingsclub. 

Allerheiligen, geen onthoudingsdag. 
Volgens can. 1252 § 4 van het Kerkelijk 

Wetboek houdt de verplichting van ont
houding op op verplichte feestdagen, als 
deze op een onthoudingisdag vallen. Dit jaar 
valt de verplichte feestdag van Allerheili
gen op Vrijdag. De verplichting van ont
houding op dien dag vervalt derhalve voor 
dit jaar. Trouwens was er ook reeds dis
pensatie verleend. (St. Janski.) 

Geneeskundige dienst. 
De geneeskundige dienst zal hedenmid 

dag en morgen worden waargenomen door 
dar. Vingerhoets. 

Helmond's eenige windmolen 
gaat weer draaien. 

Naar we vernemen, zal de eenige nog in 
Helmond staande windmolen wederom 
gaan draaien. Stond de molen aan de 
Molenstraat wegens ziekte van den eige
naar reeds eenigen tijd stil, thans is deze 
verhuurd aan een flinken, jongen mole
naar n.m. den heer Alb. van Stekelenburg 
uit Aalst. De nieuwe huurder heeft met 
succes de molenaarsschool te Wageningen 
doorloopen en kan dus als eerste kia* 
vakman zijn werk te Helmond beginnen. 

De prachtige Helmondsche windmolen 
zal men dus waarschijnlijk dag aan dag 
kunnen zien draaien. 

„Mijn huis is 
mijn kasteel" 

Denkt U er ook zoo over? Kom 
dan eens naar onze meubelen 
kijken, want die scheppen sfeer 
en zijn er op ingesteld, om van 
Uw huis een thuis te maken. 

Bovendien geven meubelen U 
de grootste zekerheid en het 
meeste genot voor Uw geld. 

R.v.GEMERT 
Complete Meubileering 

VEESTRAAT 10 

Een dievenbende aan 't werk. 
In den nacht van Donderdag op Vrijdag 

zijn dieven op pad geweest in het naburige 
Brouwhuis en het onder onze gemeente 
gelegen gehucht Deuzeldonk. Zij bleken t 
voornamelijk gemunt te hebben op kippen, 
doch ook. buiten liggend of hangend 
waschgoed was van hun gading. Voor zoo
ver ons bekend werd, zijn 'n 18-tal kippen 
gestolen bij den landbouwer van Tilburg 
op de Deuzeldonk, alwaar ook een man
chesterbroek werd meegenomen. Bij land
bouwer van Paasen werd eenig waschgoed 
vermist. Op Brouwhuis heeft landbouwer 
van Horne het ongewenscht bezoek ont
vangen. Hier werd een aantal kippen 
buitgemaakt, 's Morgens vond men een zak 
met enkele kippen achter een stroomijt, 
zoodat men vermoedt, dat de nachtschui
mers hun buit niet heelemaal hebben 
kunnen vervoeren. Hier heeft de ge
meentepolitie van Deurne reeds een uit
gebreid onderzoek ingesteld. Over de 
diefstallen op Helmond's grondgebied 
gepleegd was hedenmorgen bij de gemeen
tepolitie alhier nog geen aangifte gedaan. 
Dit is — ook al zou men z'n verlies niet 
achten — onverantwoordelijk. Onmiddel
lijke aangifte is noodzakelijk om de politie 
het opsporingswerk naar de daders niet 
moeilijker te maken dan het bij dergelijke 
diefstallen over 't algemeen reeds is. 

MIERLO-HOUT. 
— Kerknieuws. —Zondag a.s. zullen 

H. diensten in de kerk zijn als volgt: 
Eerste H. Mis kwart over zeven. 
Tweede H. Mis half negen. 
Hoogmis half elf. 
Om tien minuten over half zeven zal 

H. Communie worden uitgereikt. 

de 

de 

AARLE-RIXTEL. 
— Op den tweeden Zaterdag der maand 

Oetober stonden bij het orgaan der ar
beidsbemiddeling ingeschreven 11 geheel 
werkloozen. Hiervan was er slechts een op 
de werkverschaffing tewerkgesteld. 

GEMERT. 
— Nederlandsche Unie. — Het leden

aantal der Nederlandsche Unie neemt in 
Gemert nog steeds gestadig toe. Momen
teel is het aantal van 1252 bereikt, het
geen voor de plaats Gemert reeds een 
groot getal beteekent, als men hierbij be
denkt, dat er slechts weinig reclame of 
propaganda is gemaakt en verder, dat nog 
nimmer door een der vroegere politieke 
partijen een dergelijk groot aantal leden 
werd geboekt. 

— Schooltijden. — Als voorzorgsmaat
regel in verband met de brandstof-voor
ziening en als gevolg van het late licht 
des morgens zijn de schooltijden der vier 
R. K. Lagere scholen in de Kom der ge
meente gewijzigd. Met ingang van Maan
dag a.s. is het aanvangisuur voorloopig ge
steld op 9 uur; de schooltijd eindigt dan 
om 12 uur. De namiddag-schooltijden zijn 
ongewijzigd gebleven. In plaats TBO 'S 

' Zaterdagsvoormiddag wordt in het vervolg 
's Woensdagsmiddags school gedaan, zoo-
dat een dag stoken bespaard wordt. 

— Steun Kleine Boeren. — Aan belang
hebbenden wordt bekend gemaakt, dat 
degenen, die voor steunverleening inge
volge de Steunverleening voor Kleine 
Grondgebruikers in aanmerking wenschen 
te komen, hiervoor alsnog aangifte kan 
worden gedaan ten Gemeentehuize, af
deeling Sociale Zaken op Maandag 28 Oct. 

MORTEL. 
— Bij de te Eindhoven gehouden exa

mens slaagde onze dorpsgenoot A. M. van 
Mili voor machineschrijven, steno Neder-
landsch en boekhouden. 

DEURNE. 
— Middenstand. — Dezer dagen ver

gaderde de R. K. Middenstandsvereeniging, 
voor het eerst in het jaar 1940. De opkomst 
der leden was zeer matig, 

Na opening door den voorzitter, den 
heer A. Swinkels, kreeg Rector Bekkers 
het woord over het onderwerp „Kernvor
ming in den middenstand". Hij spoorde in 
zijn interessante uiteenzetting de Deur-
nesche middenstanders aan mee te doen 
aan deze kernvorming. Tijdens de verga
dering gaven zich niet genoeg deelnemers 
op. Er zal nog gelegenheid gegeven worden 
toe te treden tot de kernvorming. 

Bij „mededeelingen" verklaarde de heer 
Swinkels waarom hij als voorzitter aftr.ad. 
Gedurende de 13 jaren van zijn voorzitter
schap was er een goede samenwerking 
tusschen voorzitter en bestuur en eveneens 
tusschen bestuur en geestelijken adviseur. 
Spr. wilde in geen geval' opnieuw tot voor
zitter gekozen worden. 

De penningmeester deed rekening en ver
antwoording. Er werd besloten een tweede 
gift van ƒ 50.— af te dragen aan het „Mid
denstandsoffer". Tot bestuurslid werd ge
kozen de heer Th. Martens. Wegens gebrek 
aan belangstelling moest de keuze van een 
nieuwen voorzitter tot een volgende ver
gadering worden uitgesteld. 

Van de rondvraag maakte de geestelijke 
adviseur, KapeLaan Spanjers, gebruik om 
enkele hartelijke woorden van dank ce 
richten tot den scheidenden voorzitter. 
Ook de aanwezige bestuursleden dankten 
den heer Swinkels voor hetgeen hij voor de 
vereeniging deed. De vergadering onder- i 

streepte met een spontaan applaus de 
woorden van dank en hulde, aan den 
voorzitter gebracht. 

— Jaarmarkt. — Op Maandag 28 Oeto
ber zal hier de tweede herfstmarkt of Al-
lerheiligenmarkt worden gehouden. 

— Roode Kruis-collecte. — Morgen, Zon
dag 27 Oetober, zal te Deurne een speld
jesdag gehouden worden ten bate van het 
Nederlandsche Roode Kruis. 

— Huisslachting. — Ook in Deurhe wor
den talrijke slachtvergunningen aange
vraagd. Men vestigt er de aandacht van 
belanghebbenden op, dat de machtiging 
tot het slachten van een varken niet eer
der dan zeven dagen, doch niet later dan 
veertien dagen na het inzenden van een 
aanvrage kan worden afgehaald op den 
zitdag van den plaatselijken bureauhou
der. Bij de invulling van het aanvraag
formulier dient men er dus rekening mede 
te houden, dat de slachting eerst tien 
dagen na opzending van de aanvrage kan 
plaats hebben. 

ASTEN. 
— De gemeenteraad is bijeengeroepen in 

openbare vergadering op Woensdag 30 Oct. 
a.s. te 3 uur namiddag. 

Het gepubliceerde verzoek van drie 
raadsleden met aanduiding van enkele 
punten van behandeling is aan het slot der 
agenda opgenomen. 

Loterij R. K. Doofstommeninstituut. 
Op Vrijdag en Zaterdag (1 en 2 Novem

ber) zal de trekking plaats hebben der 
loterij ten bate van het R. K. Doof
stommen-Instituut te St. Michielsgestel 
Zelden zal men een origineele Albert Cuyp, 
of een der kostbare gravuren van den 
grooten Dürer, onder de prijzen eener 
loterij aantreffen. Bovendien zijn nog te 
winnen een Katholieke Encyclopaedie, een 
Herders Lexicon, een Vondeluitgave, wer
ken die allen meer dan 250 gulden waarde 
bezitten. Bovendien kunnen dames bezit
ster worden van een antiek zilveren thee
servies of een uiterst weelderige „Pers" 
ter waarde van verschillende honderden 
guldens. Tenslotte nog 1000 troostprijzen 
aan boeken. Men kan nog tot Maandag
avond loten bestellen, uitsluitend per giro 
en wel op naam van den Zeereerw. heer 
J. v. Overbeek, giro 375894, te St. Michiels
gestel. 

Laatste Laatste Nieuws 

Het Rijksbureau voor de Voedselvoor
ziening in Oorlogstijd maakt ter vervo'ge 
op het persbericht en de publicatie betref
fende de rundvee-voedertoewijzing het 
volgende bekend. 

De bedrijven, welke in klasse 1 Vallen, 
krijgen 110 K.G. mengvoeder toegewezen 
voor de genoemde periode van 11 Novem-
ver—26 Mei, voor bedrijven, welke in 
klasse 2 vallen, wordt in voornoemde 
periode 140 K.G. mengvoeder toegewezen, 
terwijl de bedrijven, welke in klasse 3 
vallen, 165 k.g. mengvoeder krijgen toe
gewezen. 

Bij de classificatie is. uitgegaan van het 
aantal stuks vee, aanwezig per 21 Januari 
1940. Ook de toewijzing van het rundvee
voeder zal geschieden op de basis van het 
aantal stuiks vee, op dien datum bij de 
veehouders voorradig. 

Slechts in bijzondere gevallen, namelijk 
wanneer een veestapel een sterke wijiziging 
zal hebben ondergaan, kan de provinciale 
voedselcommissaris andere maatstaven 
toepassen. 

De toewijzingen zullen worden verstrekt 
per melk- of kalfkoe, per stuk hoogdrach-
tig jongvee en per stier, alle voor zoover 
zij ouder zijn dan een jaar. Ten behoeve 
van vrouwelijk jongvee boven een jaar 
wordt de halve norm toegewezen. 

Bovendien is bepaald, dat die con-
sumptiemelkbedTijven, welke in li938— 
1939 een gemiddelde winterproductie van 
9 L. per koe per dag hebben behaald, 
een extra -rundveevoedertoewijzi mg zullen 
ontvangen, groot 20 k.g. per melk- of 
kalfkoe en per stuk hoogdrachtig jong
vee. 

Kleine bedrijven. 
De Meine bedrijven, dit zijn bedrijven 

met minder dan drie stuks melk- en/of 
kalfkoeien, terwijl de oppervlakte niet 
grooter is dan 5 H.A., ontvangen een 
extra-toewijzing van 30 k.g. per melk
en/of kalfkoe en per stuk hoogdrachtig 
jonvee. 

Bovengenoemde toeslagen worden niet 
gegeven ten behoeve van jong vee en 
sitieren. 

Van de toegewezen hoeveelheid rund
veevoeder per bedrijf wordt de veehouder 
in kennis gesteld door middel van een 
briefkaart. Indien hij deze -briefkaart vóór 
27 Oetober 1940 ontvangen heeft, kan hij 
op de registratiekaart kenbaar maken, 
hoeveel rundveevoeder hij wenscht af te 
nemen in de eerstvolgende distributie-
periode, met dien verstande echter, dat 
hij noodt meer dan !4 gedeelte van de hem 
toegewezen hoeveelheid rundveevoeder per 
periode kan afnemen. 

Indien hij deze briefkaart na 27 Oct. 
heeft ontvangen, kan hij zich wenden tot 
den plaatselijken bureauhouder, onder 
wiens ambtsgebied hij ressorteert, ten 
einde kenbaar te maken, welke hoeveelheid 
rundveevoeder hij in de eerstvolgende 
ffisteibutieperiode wenscht af te nemen. 

Door 't mindveevoeder op deze manier 
toe te wijden, is de veehouder in de ge
legenheid, al naar de behoefte is, in de 
eene periode meer en in de andere min
der rundveevoeder te betrekken. 

Zoo zuinig mógelijk. 
Daar de totale hoeveelheid beperkt is, 

zal de veehouder het voor hem beschik
bare rundveevoeder zoo economisch moge-
lijk over de gehoede winterperiode moeten 

-verdoelen en in die perioden, dat het 
rundvee met ruwveeder gevoederd kan 
worden, zooveel mogelijk krachtvoeder 
moeten sparen. 

Door het indeelen in verschillende klas
sen heeft men beoogd de bedrijven met 
een dichte bezetting, bedrijven dus, welke 
gemiddeld minder nuwvoeder kunnen win
nen, meer krachtvoeder te verstrekken. 

Gezien het vorenstaande en gezien het 
feit, dat, behoudens zeer bijzondere om
standigheden, in geen geval meer dracht-
voeder kan worden toegewezen dan de 
hoeveelheid, welke door den provincialen 
7óedselcommis»aris aan de veehouders 
wordt medegëdeeld, wordt er nogmaals op 
gewezen, dat de uiterste zuinigheid dient 
te worden betracht. 

Ook indien er door een strengen winter 
een tekort aan ruwvoeder zou ontstaan, 
zal in het voorjaar in geen geval een 
extra hoeveelheid rundveevoeder kunnen 
worden verstrekt. 

WERKTIJDEN AMBTENAREN. 
o 

Blijven voorloopig onveranderd. 
o 

MIDDEN-EUROPEESCHE ZOMERTIJD 
BLIJFT VOORLOOPIG GEHANDHAAFD. 

Eenigen tijd geleden had de Secr.-Gene
raal, wnd. hoofd van het Dep. van Bin-
nenlandsche Zaken door middel van een 
circulaire aan de colleges van Gcd_. Staten 
en aan de colleges van B. en W. in over
weging gegeven, van 1 November tot 1 Fe
bruari e.k. den kantoortijd te regelen en 
te doen regelen als volgt: Maandag t.m. 
Vrijdag van 9—12.30 en van 13—16.30 en 
Zaterdag van 9—13. 

Thans deelt de Secr.-Generaal in een 

VERDUISTERINGSTIJD. 
Er is bepaald, dat er verduisterd 

moet worden tusschen zonsondergang 
en zonsopkomst. 

Deze tijden zijn voor morgen: 
ZONSOPKOMST ZONSONDERGANG 

8.24 6.23 

MAANOPKOMST MAANONDERGANG 
3.35 16.43 

circulaire aan genoemde colleges mede, 
dat deze regeling was gebaseerd op dé ver
onderstelling, dat gedurende het winter
seizoen de Midden-Europeesche wintertijd 
zou gelden. 

Daar thans echter besloten is, dat de 
Midden-Europeesche zomertijd voorloopig 
nog zal warden gehandhaafd, geeft de 
Seor.-Generaal in overweging, te bevor
deren, dat de kantoortijd voorloopig onge
wijzigd wordt gelaten. 

NIEUWE INTERNEERINGEN. 
o . 7 , 

De Duitsche repressaillemaatregelen 
voor Indië. 

Wij vernemen, dat in het kader van de 
Duitsche repressaillemaatregelen in ver
band met de behandeling van Duitsche 
onderdanen in Nederlandsch-Indië, weder
om een aantal Nederlanders hier te lande 
is geïnterneerd. Ook deze personen worden 
evenals de reeds eerder geïnterneerden, 
geacht in Nederlandsch Indië een begrip te 
vertegenwoordigen. 

DE DUITSCHE AANVALLEN 
OF ENGELAND. 

o 
Hevige explosie te Bromley. 

BERLIJN, 26 Oct. (D.N.B.): De aanvallen 
van het Duitsche luchtwapen op belang
rijke militaire doelen in Londen en Zuid-
Engeland werden Vrijdag ook na het inval
len van de duisternis in den gebruikelijken 
omvang voortgezet. Voortdurend stegen 
Duitsche gevechtsvliegtuigen van elke soort 
op om hun verderf brengenden last boven 
'Engeland uit te storten. 

Een Duvtsch verkenningsvliegtuig heeft 
Vrijdag een groot stilliggend Engelsch 
konvooi aan de Oostkust van Engeland 
aangevallen. Een Engelsche torpedojager 
kreeg een voltreffer, kort. daarop namen 
ce Duitsche piloten een vuurgloed waar. 
Het afweergeschut van den torpedojager 
werd gestaakt. Het oorlogsschip nam weer 
vaart en stuurde in de richting van de 
kust. Van het vliegtuig uit kon men zien, 
dat de boeg van het schóp diep in het 
water stak. 

Naar het D.N.B. verneemt, zijn bij de 
aanvallen op Londen, die door sterke Duit
sche gevechtsformaties in -den loop van 
Vrijdag gedaan zijn, treffers op de Com
mercial diccks en den Westrand van Hyde 
Park geplaatst. Voorts werden in 't centrum 
van Londen en in het Zuidelijk deel dër 
stad buitengewoon belangrijke industrieele 
•en ravitailleeringsbedrijven vernield. Tal-
looze branden en daarmede gepaard gaan
de ontwikkeling van rook werden waarge
nomen. 

Een fabrieksinstallatie te Bromley, aan 
den Zuidrand van Londen, ktreeg een vol
treffer en ontplofte op uitzonderlijk hevige 
wijze. Er schijnt hier sprake van een krtiit-
of springstoffenfabriek geweest te zijn. 
Voorts werden in de bocht van de Theems 
voor den oorlog belangrijke doelen gebom
bardeerd. 

BRITSCHE TORPEDOJAGER 
GEZONKEN. 

Door een vijandelijke mijn. 
LONDEN, 26 Oct. (D.N.B.): De Britsehe 

admiraliteit deelt mede, dat de Britsehe 
torpedojager Venetia door een vijandelijke 
mijn tot zinken is gebracht. De Britsehe 
admiraliteit deelt verder mede, dat de 
gewapende pinassen „Velia" en „Stamp" 
door een vijandelijke mijn verloren zijn 
gegaan. 

De Filmprogramma's te Helmond 
THEATER CENTRAAL. 
„LENTELIED." — Op het. tooneel 
Albert de Booy. 

Theater Centraal biedt zijn bezoekers 
deze week een amusant en gevarieerd 
programma. Behalve de hoofdfilm „Lente
lied", 'n verhaal van jeugd en liefde, zoo
als dat heet kan men er genieten van het 
optreden van den bekenden V.A.R.A.-
zanger, Albert de Booy, die enkele aria's 
zingt. 

„Lentelied" is een Nederlandsche film 
die de wederwaardigheden beschrijft van 
twee verliefde paartjes; het eenige onder
scheid tusschen de twee is, dat het eene 
kopopel muisarm en het andere steenrijk is. 
In den loop van deze merkwaardige lente 
kruisen deze twee paartjes elkanders pad 
en het ongelooflijke gebeurt: het rijke 
meisje voelt veel voor den armen jongen 
en de rijke jongen gaat het arme meisje, 
een bij-de-hand molenarinneke het hof 
maken. De arme jongen, 'n werkloos 
mechanicien, schijnt toch nogal wat in 
den marsch te dragen, want schoonpapa 
in spe wil hem op zijn scheepswerf een 
leidende functie geven, meenend boven
dien dat de mechanicien zoo maar van een 
bekende Engelsche werf komt. Op aandrin
gen van de verliefde dochter liegt de 
mechanicien maar raak, totdat hem dat 
te bont wordt. Hij zegt aan het eind de 
verrassende waarheid en koerst vervolgens 
met een raceboot naar zijn vroegere mole-
narin, die op haar beurt al zoowat met den 
rijken jongen aan het scharrelen is ge
raakt. Als aan het einde de arme mecha
nicien den rijken concurrent op den molen 
onder het meel duwt is het einde daar, dat 
de oorspronkelijke koppeltjes dus weer 
bindt. Het is een onschuldig gevalletje 
waarmee men zich vlot kan amuseeren. 

Vóór de hoofdfilm treedt Albert de Booy 
op. Hij zingt een elck-wat-wils program

matje: een ernstig liedje: „Als aan t 
raam de laatste rozen bloeien", een didac
tisch, een komisch en tenslotte het mach
tige „Jerusalem". Albert de Booy oogstte 
reeds bij zijn eerste optreden groot succes. 

Het geheel is een programma waarmee 
men een prettigen avond beleven kan. 

BIOSCOOP „SCALA". 
„TWEE WERELDEN." 

Gedreven door zucht naar romantiek en 
avontuur besluit Andrey Greenwood de 
vunzige en hatelijke sfeer eener particu
liere school, waaraan zij als leerares is ver
bonden, te ontvluchten. Een huwelijk met 
dr. Carter, die als jong oföcier naar 
Malakka vertrekt, schijnt haar de bevrijding 
te brengen. Doch daarmee doet zij haar 
intrede in een wereld, welke haar karakter 
vreemd en vijandig is. Dr. Carter kent 
slechts één ideaal: carrière maken, waar
aan hij alles opof fert en welk streven hem 
verdaagt tot een barbaarschen egoïst, die 
zelfs in zijn vrouw niets anders ziet rfgn 
een middel om een snelle promotie te be
halen. De zieleneenheid ontbreekt om, het 
formeele huwelijk tot huwelijksleven te 
doen uitdelen. Dat wat Andrey zoekt vindt 
zij tenslotte bij prins Selim: hartelijkheid, 
oprechte liefde. De film eindigt dan, zooals 
het de gebruikelijke rolprent betaamt: 
scheiding en nieuw huwelijk, dat bakken -
vol geluk belooft. 

De film bevat velerlei van het Oostersche 
bonte leven, draagt zedfs een tintje Ooster
sche politiek en biedt als zoodanig veel 
afwisseling. 

Alleen voor volwassenen. 

BIOSCOOP ALCAZAR. 
In „Alcazar" draait deze week de cai-

navalsklucht „Hoera, 'n jongen", met Al
thui Roberts, Max Adalbert, Ralph ên 
Lucie Engliseh in de hoofdrollen. 
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VERDUISTERD WORDT!

Hagenaar kon zijn huis niet meer

terugvinden.

IN 'S GRAVENZANDE TERECHT

GEKOMEN.

NOTARISVANKEULEN
TE HELMOND,

Notaris J. A. TROMP
TE DEURNE

NOTARISVANALPHEN
TE HELMOND

NOTARISJ. BERGER
TE ASTEN

P

De Heer en Mevrouw 
PAAGMAN—VERMEER 

geven kennis van de geboorte van 
een Zoon 

J A N  W I L L E M  
Helmond, 26 Oct. 1940. 
Warandelaan 28. 

roocnter 
gevraagd 

voor de huishouding in gezin van 
twee personen. Huiselijk verkeer, 
hulp aanwezig. 

Brieven onder No. 492 aan het 
bureau van dit blad. 

t t Te Eindhoven over, 
t leed plotseling, tijdig 

gesterkt door de Genade
middelen der H. Kerk, 
mijn geliefde Echtgenoot, 

De Edelachtbare Heer 

CornelisLeonardus 
de Wuffel 

Wethouder van Helmond 

Echtgenoot van MevroJw 

Christina Cornelia van Ettro 
in den ouderdom van 62 
jaren 

Overtuigd van Uw deel
neming in mijn smartelijk 
verlies, beveel ik de ziel 
van den dierbaren over
ledene in Uw gebed aan.-

Uit aller naam, 

Wed Chr. de Wuffel-
van Ettro. 

He'mond, 24 Oct. 1940 
Emmastraat 34. 

H. Mi> van Requiëm in 
de Kerk van O L. Vrouw, 
Steenweg, Helmond op 
Maandag 28 October a.s. 
te 9 uur, waarbij U be 
leefd wordt uitgenoodigd 

Bijeenkomst Maandag te 
8V2 uur Emmastraat 34. 

Rozenkransgebed Zater
dag Zondag en Maandag 
om ''6V2 uur in de Kerk 

O.L. Vrouw. 

R.K. JONGEDAME, h. b. b. h. zoekt 

Zit-Slaapkamer 
mit pension 

Brieven met prijsopgaaf onder 
No. 486 bureau van dit blad. 

GEVESTIGD: 

E. VAN ROOIJ-PETERS 
VERLOSKUNDIGE en 

KRAAMVERPLEEGSTER 

BEELSSTRAAT 40 
boven Slagerij Aerts. 

Dat is belangrijk 
want daar komt het op aan1 

Als Uw uurwerken U niet meer 

de juiste tijd geven o het werk 

niet meer doen. is dat een 
teeken dat ze gerepareerd 

moeten worden. 

De absolute zekerheid dat die 

reparaties solied en nauwkeu

rig worden uitgevoerd, geeft 

G. v. LIESHOUT 
HORLOGER - OPTICIEN 

BEEK EN DONK 

De Ve!o Waschmachloe Maatschappij N.V. 
Zet haar bedrijf onveranderd voort 

Velo waschmachines De beste en bekendste 
machines met het grootste 
wascheffect 

elo wringers 
elo biljarten 
elo naaimachines 
elo kachels en fornuizen 
elo rijwielen 
elo meubelafdeeling 

Voor solide koopers gemakkelijke condities 

Filiaal ts Halmond' Smalte Havan 8. 

Illlllllllllllllllllll 

BOTERLETTER 
EN 

SPECULAAS 
VAN 

J$anket&aAkecii u d. Vlied 
Vooral in deze tijd 
een gewild artikel. 

Voor alle voorkomend* 

DRUKWERKEN 

— is het adres — 

Drukkerij ..HELMOND 

BERICHT. 
Hierbij vestigen wij er Uwe aandacht op, dat het 

ELECTRO TECHNISCH BEDRIJF, 
RADIO-REPARATIE-INRICHTING 
EN HOOFDDEPOT EUTAGAS 

K. MEERDINQ 
IS VERPLAATST NAAR 

KROMME STEENWEG 8a Tel. 84! 
Woonhuis tijdelijk nog Steenweg 21, Tel. 843 

Beleefd aanbevelend, 

K. MEERDING. 

GEMENGD NIEUWS 

NAALDWIJK, 26 Oct. Gisteravond werd 
omstreeks 12 uur in het Westlandsche 
plaatsje 'sGravenzande een man door 
Duiteche militairen aangehouden, daar hij 
zich na 10 uur nog buitenshuis bevond. 

Op het politie-bureau te 's Gravenzande 
werd de overtreder aan een verhoor onder
worpen, waarbij bleek, dat men met den 
62-jarigen N. uit 'sGravenhage had te 
doen. De man was 's avonds nog even uit 
huis gegaan om een pakje bij iemand in 
de Appelstraat te den Haag te bezorgen. 

De Hagenaars hadden echter zoo uit
muntend verduisterd, dat hij den weg kwijt 
raakte en begon te dooien. Zonder dat hij 
het bemerkte, verliet hij den Haag en kwam 
in het Westland terecht. Ook hier was het 
overal zoo aarde-donker, dat hij — zori-
tier het te weten — na een paar uur zoe
ken naar de Haagsche Appelstraat, in 
's Gravenzande verzeilde. 

Hier nam zijn Odyssee een einde en ver
telde de politie hem tot zijn groote verba
zing, dat hij zich een aardig eindje van 
zijn woonplaats bevond. 

Uit bovenstaande blijkt echter wel, dat 
over het algemeen uitstekend verduisterd 
wordt! 

Aanwijzing voor gebruik van 
kaasbonnen. 

Van bevoegde zijde wordt de aandacht 
er op gevestigd, dat bon „39" van het 
algemeen distributiebonboekje is aange
wezen voor, het verkrijgen van 100 gram 
kaas gedurende het tijdvak van Maandag 
28 October tot en met Zondag 10 Novem
ber a.s., maar dat voor het tijdvak van 4 
tot en met 17 November a.s.-wederom een 
bon zal worden aangewezen ter verkrijging 
van 100 gram kaas. Het ligt n.1. in het 
voornemen iedere week voor kaas een bon 
aan te wijzen, we1 se bon dan tw»e weken 
geldig blijft, evenals' dit het geval is met 
bonnen voor vleesch. Dit beteekent dus 
dat het rantsoen kaas 100 gram per per
soon per week bedraagt. 

Voorts wordt er op gewezen, dat bon 
„39" gedurende de tweede week van den 
geldigheidsduur, dus \an 4 tot en met 10 
November a.s. niet gebruikt mag worden 
ter verkrijging van kaas in hotels, restau
rants en dergelijke, 

7lag) steeds tiaac li 
een mooie sorteering 

Wollen Handschoenen 
Sjaals = 
Ziet onze speciale etalage 

Firma Linders 
Steenweg 19 B — Telef. 250 

KLEINE ANNONCES 
Kleine Annonces worden geplaatst op 
DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG 

UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING 

ZONDER BON. 
Nu nog winterpantoffels, 

rubberlaarzen, 
overschoenen, kinder

schoenen, Dames leder
pantoffels, Heerenpantof
fels. Rubber werkschoenen 
gymnastiekschoenen. Pols 
Veestraat 30, Helmond. 

Telefoon 630. 

AARLE-RIXTEL 
GEVRAAGD 

actief persoon voor over
name en uitbreiding porte
feuille levensverzekering 
voor serieuze werker ruime 
verdiensten. Brieven onder 
no. 481 bureau dezer. 

WEGENS 
plaatsgebrek te koop no
tenhout Cylinderbureau. 
Brieven onder no. 478, 
bureau van dit blad. 

FRANS DER KP REN-
van Laarhoven, TTeistra:1 4a, Helmond 

"• u echte Brabantsche 
BoerenmiJc op ouderwet-
sche wijze in een hout oven 
gebakken. 

Voor direct gevraaod 
net meisje voor café en 
huishouding, hoog loon en 
goede behandeling. Zich te 
melden in persoon of 
schriftelijk bij A. Schelle-
kens, St. Jorisstraat 66, 
Den Bosch. 

TE HUUR 
Burgerwoonhuis met berg
plaats en tuin, voorzien 
van electrisch licht en wa
terleiding ö, ƒ 2.75 p. week. 
Te bevragen Aarle-Rixtel 
Domstraat B 6. 

ANKERWIKKELARIJ 
Wikkelen van gelijk-wissel-
en draaistroom motoren en 
dynamo's stofzuigers, haar
drogers, electrische boor
machines en electrische 
waschmachines. F. Strij-
bosch, Wolfstraat 101, Hel
mond. 

UIT DE HAND TE KOOP 
te Deurne, huis met 19 Are 
tuingrond, op 5 minuten 
afstand van kerk en sta
tion, gelegen in de omge
ving Liesselscheweg. Tuin 
is ook geschikt voor drie 
bouwterreinen. Br. onder 
no. 487 bur. dezer. 

NET MEISJE 
biedt zich aan voor kan
toorwerk. In het bezit van 
Mulo-diploma en diploma 
typen. Br. onder no. 488 
bur. dezer. 

ZONDER PUNTEN 
en toch nieuwe kleeding 
wanneer u laat verven en 
uitstoomen bij W. Swinkels, 
Havenweg 9, achter de 
Gasfabriek. 

TE KOOP GEVRAAGD 
een i. g. st. verk. moderne 
kolomboormach., borende 
tot 20 m.m. Br. onder no. 
489 bur. dezer. 

BIEDT ZICH AAN 
een net meisje, oud 14 jaar 
voor dag en nacht. Adres: 
H. Heesakkers, Broekkant 
C 12, Gemert. 

TE HUUR 
Huis met grooten fruittuin 
in dorp bij Helmond. Br. 
onder no. 490 bur. dezer. 

TOEPEN. 
As. Zondag 27 Oct. prijs-
toepen in café v. Ooster
hout, Lierop. Prijzen ƒ 10, 
/ 6, ƒ 4 en / 2. 

Biedt zich aan net 
R. K. TWEEDE MEISJE 
netjes kunnende werken 
en goed met kinderen 
omgaan, leeftijd) 15 jaar. 
Brieven onder no. 491. 

Wij willen uwe 
Spektonen of Snijbonen 

kopen,' of wanneer het u 
schikt ze ook door u laten 
kopen! Hebben nog een 
paar zakken originele Pet-
kuser-rogge over! N. v. d. 
Kimmenade's Zaadhande!, 
Mierlo. 

TE HUUR GEVRAAGD 
te Helmond net woonhuis, 
ook genegen te ruilen met 
woonhuis te Eindhoven. 
Brieven Coöp. ,,St. Joseph" 
Noord Kon Wal 21 achter, 
Helmond, of De Vriesstraat 
69, Eindhoven. 

TE KOOP: 
c.a. 150 meter verduiste
ringslinnen en kunstleer, 
plus 1 groot fornuis. Te 
bevr. Verhees, Helmond-
sche weg 154, Mierlo-Hout. 

WERKSTER GEVRAAGD. 
Eikendreef 21d. 

VERLOREN: 
schakelarmband. Tegen 
belooning terug te bezorgen 
Marktstraat 12. 

WIE HEEFT 
a.s. Dinsdag vracht (meu
bels of dergelijke) van 
Helmond in richting Kerk-
ra.de. Hoebergen, N.-Kon.-
Wal 45. 

OFFICIEELE PUBLICATIE 
van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart. 

Diamanthandel. 
Naar aanleiding van de Vrijdag jJ. verschenen en in 
werking ^getreden „DiamanttbeschifcMnig 1940, no. 1", 
maakt de Directeur van het bij deze beschikking 
ingestelde Rijksbureau voor Diamant, gevestigd in de 
Diamantbeurs, Weespeipledn no. 4 te Amsterdam, 
aan belanghebbenden het navolgende bekend. 
Iedere verwerker of importeur van diamant, alsmede 
iedere handelaar in diamant, is verplicht aan ge
noemden directeur schriftelijk te verzoeken hem bij 
het Rijksbureau voor Diamant in te schrijven. Dit 
verzoek moet worden gedaan op een bij dit bureau 
te verkrijgen formulier. De aanvraag voor dit for
mulier moet onmiddellijk worden ingezonden. 
De verwerker, importeur of handelaar, die op 18 
October 1940 diamant voorhanden of in voorraad 
had, is verplicht daarvan schriftelijk opgave te doen 
aan bovengenoemden -directeur, ongeacht of dit 
diamant al dan niet het eigendom van den verwerker, 
importeur of handelaar is. Men is ook verplicht het 
diamant op te geven, dat men bezit, doch niet zelf 
voorhanden of in voorraad heeft, zooals bijv. diamant, 
dat beleend of in commissie gegeven is. 
Deze opgave moet voor 25 October 1940 geschieden. 
Van iedere vermeerdering van den voorraad moet 
binnen 2 dagen na den dag, waarop de vermeerde
ring plaats vond, mededeeling worden gedaan. 
Zonder schriftelijke vergunning van den directeur 
van het Rijksbureau voor Diamant is het aan ver
werkers, importeurs of handelaars verboden diamant 
in eigendom voorhanden of in voorraad te hebben, 
te koopen, te verkoopen, af te leveren, te gebruiken, 
te verbruiken, te bewerken of- te verwerken. Onder 
verwerken wordt o.a. verstaan het zetten van 'diamant 
in sieraden. 
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® GEBOUW SOBRiETAS - HELMOND 

ooco 
I0ND ® 

Zondag 27 Oct. - 71, uur Q 

Tooneelgroep PIET VINK § 

DE KROEGZANGERES 
8 
X Kaartverkoop zooals gewoonlijk. O 

Zie verder de groote en kleine reclamebiljetten 

)OOOOOOOOOIOOOOOOOOOO 

zal zal publiek publiek verkoopen: verkoopen: 
1 A. Op Woensdagen 30 

Oct. en 6 Nov. 1940 om 8 
uur telkens bij M. Verbrug-
gen te Mierlo-Dorp b/d 
Kerk voor de erven wede. 
Math. v. d. Eijnde-Janssens 

WAARSCHUWING! te Mierlo: hun vruchtbaar, 
Alvorens in te gaan op ^tig^ te Mierio op Loes-

Het beste adres 
voor prima vogelzaden, 

luxe- en houten vogel

kooien en aanverwante 

artikelen is 

J. AMIJS & ZONEN 
jinderseind 50, Helmond Tei. 552 

dienstbetrekkingen aange
boden in advertenties, ver-
zuime men nimmer vooraf 
inlichtingen aan te vragen 
welke gratis gegeven wor
den door de R. K. Vereeni-
ging ter Bescherming van 
Meisjes in Nederland. In 
iedere Parochiekerk vindt 
men kaarten met het adres 
van dames, waar U deze 
inlichtingen kunt bekomen 

Tooneelspel in 5 bedrijven 

Populaire entreepri)7en: 0.50 - 0.75 en 1.00 

DAMESKR AAGJrS 
v. Piqué, wit en crème 35 

DAMESKRAAGJES 
Valenciennekant, z. mod 39 

DAMESKRAAGJES in CC 
kant, in alle prijzen vanaf ^ 

DAMES VESTEN 
kant en crêpe de chine 87 

CEINTUURS 
lak in rood, wit zwart 

CEINTUURS imitatie 
en echt leder, vanaf 12 
CEINTUURS peau de OQ 
pêche, nieuwste tinten 

COftSAGES groote 
sorteer, nieuwe bloemen 45 

PLISSÉ oq 
in diverse kleuren, p. M. **** 

CHALE's qq 
in zijde en crêoe de chine 

GESPEN in verschillende "V 
soorten, vanaf ' 

SLUITGESPEN voor 
mantels en japonnen 27 

In MANTEL- EN GARNEERKNOOPEN 
brengen wij het nieuwste op dit gebied 
in een groot assortiment kleurensoorten 

Dagelijks wordt onze collectie garneering aangevuld 
met de nieuwste snufjes. 

KO FA MAGAZIJN 
J. VAN HOUT, HELMOND 

ZIE ONZE SPECIALE ETALAGE 
V h. PAND VAN MIERLO 

V o o r  

•  Rijwielen 
•  Onderdeelen 
% en reparatiën 

het aangewezen adres: 

SEIJKENS 

Zal publiek verkoopen 
Bij inzet op Woensdag 30 

October 1940 in het café 
„St. Lambert" aan de 
Markt te Helmond, en bi, 
toeslag op Woensdag 6 No 
vember 1940, in het café 
Th. van Vilsteren aldaar 
telkens des namiddags om 
3 uur, ten verzoeke van de 
Naaml. Venn. „Intercom 
munale Hypotheekbank 
N.V." te Amsterdam: 

HET HEERENHUIS 
met erf, weegbrug, 

magazijnen met afzon 
derlij ke bovenwoningen 

paardenstallen, 
open loods en erf, 

zeer gunstig gelegen te 
Helmond, Binnen Parallel
weg 26, hoek Groenewoud 
in de nabijheid van Kanaal 
en Station N. S., alles voor
zien van gas, water en 
electrisch licht, geheel 
groot 11 aren, en in zijn 
geheel schriftelijk ver
huurd voor ƒ 35.— per week 
tot 31 October 1941 met 2 
optiejaren, te veilen als 
volgt: 

Koop 1: Heerenhuis aan 
den binnen Parallelweg 26 
bevattende groot sous-
terrain met 3 kelders 
waarvan een vanaf de 
straat te bereiken, thans 
als kamer en keuken in 
gebruik, zijnde kantoor 
lokalen met weegbrug-in 
stallatie (6000 K.G.), ka
mers-en-suite, 2 zijkamer
tjes, gang, W. C., keuken 
opkamer; boven: 3 slaap
kamers en badkamer, 
groote zolder met 2 dienst
bodekamers, groot onge
veer 2.09 aren. 

Koop 2: Magazijnen met 
2 afzonderlijke bovenwo
ningen, open plaats en 
daarnaast liggend open 
terrein, groot ongeveer 7.13 
aren. 

Koop 3: Open rij loods 
met bovengelegen maga
zijnen en daarachter gele
gen paardenstal (gelegen 
heid tot stalling van 10 
paarden) met hooizolder 
groot ongeveer 1.78 aren. 

Koop 4: Massa van koo
pen 1, 2 en 3, groot 11 
aren. 

Aanvaarding door inge-
nottreding der huur met 
ingang van de week vol
gende op de toewijzing 
onder verplichting om 
1 ]/2 % der koopsom te ver
goeden. 

Betaaldag: 6 Febr. 1941. 
Bezichtiging: Dinsdags 

en Donderdags nam. van 
2 tot 4 uur, op vertoon van 
toegangsbewijs af te geven 
door den notaris. 

MOLENSTRAAT 187 - TEL 398 

zal publiek verkoopen: 
op Dinsdag 29 October 
1940, om 10 uur v.m. te 
Liessel, ten verzoeke en 
ten huize van de Kind. 
F. Seijkens, aldaar: 

LANDBOUW-
INVENTARIS 

als: korte kar, wanmolen, 
2 kruiwagens, klotwagen, 
bascule met gewicht, bie
tensnijder, veevoederketel 
en klein landbouwgerief. 

Voorts eenigen inboedel 
als: 2 kasten, fornuis, 2 ka
chels, ledikanten met ma
tras, stoelen en eenig hui
selijk gerief. 

Betaling contant. 

Voor alle soorten 

Rouwdrukwcrkco 
Is het adres 

Drukkerij „Helmond" 
Vertegenwoordiger 

P. Bijsterveld 
Burgem. v. Houtlaan 8ó j_£y|j,tan1i, 

wijk gelegen 
BOERDERIJTJE 

ter grootte van 2 H. 79 A 
80 c.A., waaronder 3 per-
ceelen bouwterrein aan 
den Kerkweg; te aanvaar
den terstond na de beta
ling der ongelden met 
li/2 % vergoeding; belas
ting van 1 Jan. 1941 voor 
koopers; betaaldag 8 Febr. 
1941. 

B, Daarna voor Adr. W. 
van Veghel te Helmond, 
Mierloschenweg 126: 

EEN PERCEEL 
BOUWTERREIN 

te Mierlo a. d. Kerkstraat, 
waarop de voormalige 
brouwerij v. d. heer Prinsen 
gestaan heeft, groot 470 
M2., tusschen het Patro
naatsgebouw en het vroe
gere woonhuis van de 
'familie Prinsen. 

Terstond te aanvaarden 
met l/2 pet. vergoeding. 

Betaaldag 8 Febr. 1941. 
2. Op Donderdagen 7 en 

14 November 1940, om 3 uur 
bij G. Hermkens te Stip
hout inzet en J. van Oor
schot te Stiphout toeslag, 
voor de kinderen C. Colen-
Kuijpers aldaar: 

Hun gunstig gelegen 
HUIS MET TUIN EN 

BOUWLAND 
(bouwterrein) 

te Stiphout a. d. Kerkstraat 
bij de kromming van den 
weg naar Gerwen en uit
komende aan het Kampke, 
belend L. v. Duijnhoven, K. 
Daniels, Vogels en Fr. v. d. 
Mosselaar, geheel groot 
39.20 aren. 

Te veilen in 2 koopen en 
een massa, terstond te aan
vaarden met 1/2 pet. ver
goeding; belastingen 1 Jan. 
1941 vcor koopers; betaal
dag 15 Febr. 1941. 

zal publiek verkoopen: 

1. Op Woensdag 30 Oct. 
1940 bij toeslag in het café 
van den heer Frans Buk-
kems, te Someren-Dorp, 
des middags om 2 uur, ten 
verzoeke van de gemeente 
Someren 

groote complexen 
ONTGINNINGS-

GRONDEN, 
alle gelegen onder de ge
meente Someren in Keel-
ven, Molenhorst, Looij-
mansven en Maarheezer-
dijk, te veilen in 22 koopen 
en massa's. 

De verkooping geschiedt 
onder voorwaarde van 
goedkeuring door de Gede
puteerde Staten v. Noord
brabant. 

De Gemeente Someren is 
bereid om aan de koopers 
75 % der koopsommen op 
eerste hypotheek te ver
strekken tegen 4i/3 % 
rente. 

Ingezet: 
koop 5 op ƒ6750.—; koop 

9 op / 2700.—; koop 13 op 
ƒ2000.-; koop 14 op/3000.-; 
koop 15 op ƒ3000.—; koop 
18 op ƒ 2700.—. 

Aanvaarding bij de be
taling der koopsommen. 

Teekeningen der te vel
len perceelen liggen ter 
inzage op het gemeente
huis te Someren. 

Betaling vóór of op 30 
Jan. '41. Alles bij biljetten 
breeder omschreven, 

2. Op Woensdag 6 Nov. 
1940, des voormiddags om 
10 uur, te Asten-Ostade, 
ten verzoeke en ten huize 
van de Erven Mare. Stevens 

EEN IV2-JARIG 
RUINPAARD, 

melkgevende koeien, 2 
vette varkens, 25 kippen 
en haan, 2 hoogkarren (zoo 
goed als nieuw), laagkar, 
ploegen, eggen, landbouw

gereedschap, dorsch-
machine met manége, cul
tivator, hakselmachine, 
bietensnijder (zoo goed als 
nieuw), 2 wanmolens, hou
ten landrol, kruiwagen, 
hooi- en turfhokken, kunst-
moeder, bijenkorven met 
toebehooren, melkkannen, 
paardentuig. Verder platte 
buis-kachel, klok, stoelen, 
kasten en al hetgeen verder 
ten verkoop zal worden 
aangeboden. 

Betaling 1 Februari 1941, 
Pesten tct en met ƒ 10.— 



LUITENANT-GENERAAL

OESJIROGOE.

36 Feuilleton

VERTRAGING IN DE

BESPREKINGEN TE BATAVIA.

DE JAPANSCHE KEIZER

ONGESTELD.

Chef van den generalen staf op

het Witte Huis.

Zaterdag 26 October 1940 

Blad van „De Zuidwïllemsvaari" 
" ' ===== ==========31=---^-- —— 

Tweede 
Liverpool, de tweede havenstad 

van Engeland. 
Kaden ter gezamenlijke lengte van 65 kilometer. 

De grootste koelinrichting van de wereld. 

(Van een V.P.B.-correspondent). 

Naast de Engelsche hoofdstad! speelt de 
havenstad, Liverpool aan de Westkust van 
midden-EngeLand een groote rol. Hoe groot 
de beteekenis is van deze tweedie haven 
ran Engeland zal den lezer duidelijk wor
den wanneer hij weet, dat in het laatste 
jaar voor de oorlogsverklaring, de haven 
van Liverpool een invoercijfer aanwees, dat 
in Nederlandsch geld ruim 3.5 milliard gul
den bedroeg, terwijl de uitvoer nog 150 
millioen gulden hooger was. 

Alles, wat in Liverpool te maken heeft 
met de haven of met het lossen of laden 
van goederen, valt onder het beheer van 
d© „Mersey Docks and Harbour Board". 
Deze maatschappij strekt haar invloed uit 
tot aan de overzijde van de Mersey en 
omvat de tegenover Liverpool gelegen 
havenwerken van Birkenhead, welke met 
die van Liverpool een organisatorisch ge
heel vormen. 

Handel en scheepvaart bloeien in Liver
pool. Het Liveipoolische handelaarsgüde 
oefende wel is waar sedert de 12e eeuw 
haar bedrijf op gepriviligeerclen grondslag 
uït, doch wist het niet tot welstand te 
brengen. Nadat het 500 jaar lang had ge
leefd in de schaduw van de Londenische 
Vloot, kwam er in het begin van d!e acht
tiende eeuw plotseling een groote omme
keer. De Liverpoolsche handel maakte n.1. 
gebruik van den Spaanscben successie
oorlog en bracht schepen in de vaart op 
Afrika. Hier dreven zij den slavenhandel 
in helt groot; en de verkoop van het 
„zwarte ivoor" aan de Spaan&che kolonies 
bracht zoodanigen welstand in Liverpool, 
dat de stad zich snel uitbreidde. In den 
loop van de laatste 200 jaar heeft Liver
pool een zoodanige vlucht genomen, dat 
heit met volle recht den naam verdient van 
„tweede haven van Engeland", «Sr» " 
i • 1 Uitgestrekte kaden. 

Tegenwoordig beschikt Liverpool over 
haveninrichtingen, die zich tien kilometer 
ver langs de oevers van de Mersey uit
strekken. Ongeveer 90 dokken en 25 droog
dokken staan met elkaar in verbinding. De 
oudste (SaJthoui&e Docks) sitammen nog uit 
het jaar 1753; de modernste (Gladst one 
Docks) zijn eerst een jaar of tien geleden 
gereed gekomen. Zij' hebben een gezamen
lijke oppervlakte van 2:2 H.A. Melding dient 
nog te worden gemaakt van den kadeaan-

De nieuwe opperbevelhebber van het 
Japansche Zuid-China-leger. 
DE MAN, DIE DEN RIRMA-WEG 

LIET BOMBARDEEREN. 
(Van een militairen V.P.B.-medewerker). 
De benoeming van den nieuwen opper

bevelhebber van de Japansche troepen in 
China ontmoet levendige belangstelling in 
de pers. Men brengt de benoeming van 
luitenant- generaal Oesjirogoe, die zich 
reeds groote verdienste verwierf inNoord-
OMna, in verband met het energieke op
treden tegen de heropende Birma-straat, 
die, zooals men weet, door Japansche vlie
gers is gebombardeerd. Dit optreden toont, 
volgens de Japansche pers, dat het ernst is 
met het besluit van het Japansche leger, 
om het hoofd te bieden aan den nieuwen 
toestand. 

Aan de Japansche Zuid-China-troepen 
moet thans, na den opmarsch door Fransch 
Indochina, een. groote beteekienis worden 
toegekend. De heropening van den weg 

leg, die in het geheel een lengte beslaat 
van ruim 65 kilometer. 

Liverpool is ontegenzeggelijk de groote 
stapelplaats van goederen van Engeland. 
Vooral de graanzolders zijn buitengewoon 
talrijk. In hoofdzaak betreft het hier door
voer. De goederen mogen slechts drie dagen 
blijven liggen; dan moeten zij plaats maken 
voor andere. Liverpool is dus overlaadhaven 
van groot formaat; zij kan deze rol echter 
slechts blijven vervullen, indien de los
sing en het verdere vervoer zonder storing 
kan plaats vinden. Elke stoornis, die de 
haven van Liverpool dus ondervindt, vindt 
haar terugslag in de voorziening van Enge
land met levensmiddelen. 

Een enorm koelhuis. 
De doorvoer van graan vormt wel het 

grootste gedeelte van den handel van 
Liverpool. Doch van niet minder gewicht is 
de taak, die aan de Mersey Docks toevalt 
wat betreft de vleeschverzorging van Enge
land. De koelinri chti ngen voor bevroren 
vleesch liggen in groote rijen en groepen 
naast elkaar en de inwoners van Liverpool 
hebben zich er altijd op laten voorstaan, 
dat hun stad het grootste koelhuis van 
de geheele wereld beaat. 

De kranen en andere inrichtingen voor 
het laden en lossen van de duizenden 
schepen, die aankomen, zijn buitengewoon 
talrijk en modern. Reusachtige sluisdeuren 
maken, dat ebbe en Vloed niet de stad 
kunnen doordringen, zoodat het havenver-
keer daarvan geen hinder ondervindt. 

De haveninrichtingen van Liverpool 
staan door de 1200 meter breede, bocht-
vormig zich verbreedende monding van de 
Mersey, door de baai van Liverpool, door 
de Iersche Zee en door het kanaal van 
St. George in verbinding met de open zee. 
Het spreekt van zelf, dat deze gunstige 
ligging aan de Westkust van Engeland van 
invloed is geweest op de ontwikkeling van 
de industrie. 

De voornaamste takken van industrie zijn 
ijaer- en staalfabrieken, touwslagerijen, 
suikerraffinaderijen, branderijen, brouwe
rijen, scheepsbouwwerven, eniz. Bovendien 
heeft zich in Liverpool een chemische 
industrie ontwikkeld', die van groote betee-
kenis is. 

Intusschen ontleent de stad haar grootste 
beteekenis aan den overzeesehen handel 
en de scheepvaart. Het grootste deel van 
de 800.000 inwoners, die zij telt, is dan ook 
werkzaam in deze branches. 

door Birma legt het Engelsch-Amerikaan-
sche plan bloot om in het Verre Oosten 
geleidelijk weer grooteren invloed te ver
krijgen. De Britsche autoriteiten in Hong
kong hebben weliswaar verklaard, dat de 
heropening van den weg door Birma niet 
noodzakelijkerwijs ook de heropening van 
de weg over Hongkong beduidt en dat 
Engeland bereid is, diplomatieke bespre
kingen aan te knoopen. Doch het wordt 
voortdurend duidelijker, dat Engeland 
zoowel als Amerika de Japansche actie 
willen dwarsboomen om te komen tot het 
instellen van een nieuwe ordening. Daar
om is Japan vastbesloten, ahe toevoer
wegen van Tsjang-fcai-sjek met één slag 
te vernietigen en zoodoende den "oorlog in 
China spoedig te beëindigen. 

Indien Engeland en Amerika doorgaan 
met dergelijke vijandige maatregelen te 
nemen zal Japan radicale tegenmaat
regelen nemen. 

Onverschillig van welk standpunt men 
het ook beziet: de benoeming van Oesji
rogoe is des te opmerkelijker., omdat daar
door te kennen wordt gegeven, dat de 
operaties van het Zuid -China-leger zullen 
worden uitgebreid, zonder zich daarbij aan 
iets of iemand ter wereld te laten storen. 

Verklaring van den Japanschen 
woordvoerder. 

In de dagelijksche persconferentie 
hééft de woordvoerder van het Japan
sche departem t van buitenlandsche 
zaken Ykashiro Soema, toegegeven, dat 
de besprekingen in Batavia een ver
traging ondervinden. 

De woordvoerder voegde hier echter 
aan toe: Onderhandelingen van dit soort 
hebben gewoonlijk eenigen tijd noodig en 
van het begin af a.an waren wij op ver
tragingen ingesteld. 

Op de vraag of de afwezigheid van 
Ichio Kobajasji, het hoofd van de Japan
sche delegatie, een Langdurige vertraging 
van de besprekingen te Batavia ten ge
volge zal hebben, antwoordde de woord
voerder ontkennend. Tijdens de afwezig
heid van Kobajasji zullen Otoji Saito, de 
Japanshe consulgeneraal te Batavia en 
Tomotsoene Ohta, de plaatsvervangende 
leider van de Japansche delegatie de on
derhandelingen met de Nederlandsh-Indi-
sche autoriteiten voortzetten. Bovendien 
heeft de Nederlandsch-Indische regeering, 
zoo betoogde Soema, zich bereid verklaard 
om ondanks de afwezigheid van Kobajasji 
de onderhandelingen met de Japansche 
delegatie voort te zetten. Op de vraag, 
waarom de onderhandelingen tusschen 
Japan en Nederlandish-Indië niet naar 
Tokio verplaatst werden, antwoordde de 
woordvoerder, dat zoowel de Japansche als 
de Nederlandsche autoriteiten het 't best 
ahtten de onderhandelingen in Batavia te 
voeren, vooral daar op de agenda der be
sprekingen de eonomishe vraagstukken 
voorkwamen. 

Tenslotte werd aan den woordvoerder 
het persberiht voorgelegd, waarin sprake 
is van een anti-Japanshe gezindheid onder 
de bevolking van Nederlandsch-Indië. 
Hierop antwoordde Soema, dat hij tot dus
ver geen officieele berichten had ontvan
gen, waarin dit persbericht bevestigd werd. 

Domei meldt voorts uit Batavia: 
Ter voortzetting van de Japansch-Ne-

derlandsch Indische besprekingen na het 
vertrek van den Japanschen minister voor 
handel en industrie, Kobajasji, zijn J. E. 
van Hoogstraten, lid der Nederlandsch 
Indische delegatie en de Japansche con
sul-generaal Otoji Saito en Tomotsoene 
Onta, het voornaamste lid van den staf 
der Japansche delegatie Donderdagavond 
bijeengekomen in het verblijf van den 
consul-generaal. Naar verluidt werden de 
olieonderhandelingen voortgezet, terwijl 
tevens de voorereidingen werden bespro
ken voor de a.s. algemeene handelsonder
handelingen. 

Lijdende aan een lichte verkoudheid. 
De Japansche keizer heeft alle afspraken 

afgezegd, daar hij ongesteld is. Hij is lij
dende aan een lichte verkoudheid. Er ver
luidt echter, dat de keizer spoedig hersteld 
zal zijn. (Domei.) 
Petroleumleiding dwars door Mexico. 

Het Mexicaansche blad Universales 
meldt, dat ingenieurs van het staatspetro-
leumbedrijf Petroleoh Mexicanos een aan
vang hebben gemaakt met den bouw van 
een pijpleiding tusschen Coatzacalcos aan 
de kust van de Mexicaansche Golf en 
Salinacruz aan den Stillen Oceaan. Te
vens zullen hier wegen en vliegvelden wor
den aangelegd. (D.N.B.) 

44 Zweedsche soldaten verdronken. 
Op het meer van Armasjaervi ten Noord

westen van Haparanda, de Zuidelijkste 
stad van Zweden, is een veerboot met 
tachtig man pioniertroepen omgeslagen. 
Allen vielen in het water en voor zoover 
bekend zijn er 44 van hen verdronken. 

(D.N.B.) 

TERUG NAAR HET LAND. 
o 

50.000 gezinnen verlaten de Fransche 
industrieele centra. 

United Press meldt uit Vichy aan de Msb. 
Tienduizend gezinnen uit steden in Bre-

tagne zijn als de voorhoede van een groote 
beweging om Frankrijk te herstellen door 
een terugkeer naar het land naar de Dor-
dogne-vallei verhuisd om bezit te nemen 
van duizenden verlaten boerderijen. Vijftig 
duizend gezinnen zullen uit de industrieele 
centra vertrekken om zich te vestigen in 
de Carréze, Cantal, Lot, Avyron en Dor-
dognestreken volgens het plan van maar
schalk Pétain om Frankrijk nieuw leven te 
geven door het herstel van den landbouw. 

De regeeriing heeft een telling gelast van 
de vele duizenden boerderijen, die in de 
laatste veertig jaren verlaten zijn. Zij biedt 
deze boerderijen thans aan zonder pacht 
voor de eerste drie jaar en voor de helft 
van de in de streek gewone pacht voor de 
daarop volgende zes jaar. Aan de „pioniers" 
zullen bijzondere credieten worden ver
strekt tegen lage rente. Het plan is nog 
beperkt tot het onbezette deel van Frank
rijk, maar eventueel zal het uitgebreid 
worden tot het door Duitschland bezette 
gebied. De landerijen, die niet meer bruik
baar zijn tengevolge van uitputting van 
den bodem zullen met jonge boomen be
plant worden om de bebosschtag van 
Frankrijk te doen toenemen. In een uiteen
zetting van liet nieuwe plan zeide de 
minister van landobuw, Pierre Caziot: 
„Frankrijk heeft dringend behoefte aan 
een hervorming der landbouwmethoden. 
Het land, dat thans gecultiveerd is, zou 
gemakkelijk 60 tot 70 millioen menschen 
kunnen voeden. De beste landbouwstreken 
van de wereld liggen in Noord-Frankrijk, 
maar de groei van de groote boerderijen 
heeft honderden kleine familiebedrijven 
opgeslokt en heeft geleid tot den enormen 
uittocht naar de groote steden, hetgeen tot 
gevolg had, dat landbouwkrachten moesten 
worden geïmporteerd uit Poolen, Italië en 
andere landen. De vlucht van het land is 
in de laatste 20 jaar nog toegenomen met 
den groei van de industrie en de stijging 
der industrieele loonen. 

De herleving van de belangstelling voor 
het platteland komt op een tijdstip, dat de 
Fransche landbouw op het laagste punt 
sinds 50 jaar staat wat doeltreffendheid 
aangaat. Caziot zeide tenslotte, dat de 
regeering 200 millioen francs beschikbaar 
had gesteld voor hulp aan de nieuwe boeren 
voor het eerste jaar. 

De Fransche ambassadeur 
bij Welles. 

De Fransche ambassadeur te Washing
ton, Haye heeft Donderdagavond een 
onderhoud gehad met den vice-minister 
van buitenlandsche zaken, Welles. Over 
den aard der bespreking werd niets bekend 
gemaakt. — (D.N.B.) 

Plundering in Noord-Frankrijk. 
Zooals overal elders in Noord-Frankrijk, 

hebben ook de bewoners van St. Valéry in 
het Somme-departement tijdens de bom
bardementen moeten vluchten, terwijl zij, 
die achter gebleven waren, niet aarzelden 
tot plundering der leegstaande huizen over 
te gaan. 

In verband hiermede gaf de onderzoek-
rechter te Abbéville aan den hoofd-wacht-
meester en aan de gendarmen der brigade 
van St. Valéry opdracht om gedurende twee 
dagen tot een huiszoeking over te gaan 
bij mevrouw Ponsin te St. Caléry. 

Men ontdekte hierbij een groot aantal 
waardevolle voorwerpen, welke van ver
schillende plunderingen afkomstig waren 
en waaardoor haar woning eerder op een 
magazijn geleek, dat er verscheidene ver
huiswagens noodig waren om alles naar 
het gerecht van Abbéville over te bren
gen. 

Onder de gestolen voorwerpen, waarvan 
de waarde op meer dan 100.000 frank wordt 
geschat, bevinden zich schilderijen van 
den bekenden schilder Bracquaval, antieke 
en moderne meubelen, alsmede kunstwer
ken en collecties zeldzame boeken. (Belga-
press). 

ROOSEVELT PLEEGT OVERLEG. 

Nadat Roosevelt een haastige gedachten-
wisseling had gevoerd met staatssecretaris 
Huil, in verband waarmede de persconfe
rentie van den staatssecretaris moest ver
vallen, zijn in den loop van gistermiddag — 
naar het D.N.B. bericht — de plaatsver
vangende minister van oorlog, Patterson, en 
de chef van den generalen staf, Marshall, 
ontboden voor overleg op het Witte Huis. 
Men vermoedt, dat zoowel de toestand in 
Europa als die in het Verre Osten werd 
besproken. 

De evacuatie van Amerikanen uit ; 
het Verre Oosten. 

Alle familieden van Amerikaansch vloot-
en marinepersoneel moeten half November 
uit Sjanghai zijn vertrokken, zoo hebben de 
Amerikaansche vlootautoriteiten te Sjang
hai bekend gemaakt. De eerste groep, dia 
zestig vrouwen en kinderen omvat, is — 
naar Domei meldt — gisterochtend aan 
boord van het s.s. President Coodlidge naar 
Manilla vertrokken. 

Zweden requireert Noorsche schepen. 
Het Zweedsche telegraafagentschap T.T. 

deelt mede, dat de Zweedsche regeering op 
grond van het algemeene beschikkings
recht negen Noorsche stoomschepen heeft 
gerequireerd. De schepen liggen op het 
oogenblik in de haven van Gotenburg en 
Malmoe. Als reden voor de vordering wordt 
gebrek aan tonnage in de Oostzee opge
geven. (D.N.B.) 

Handhaving zomertijd in Engeland. 
In het Engelsche Lagerhuis heeft de 

Britsche minister van binneniandsche 
zaken, Morrison, medegedeeld, dat dezen 
winter de zomertijd zal worden gehand
haafd in verband met de bijzondere om
standigheden. (D N.B.) 

Nieuwe petroleum vindplaatsen 
in Roemenië. 

Volgens Transkontinent Press heeft op 
voorstel van de hoogste mijnbouwautori-
teiten het Roemeemsche ministerie van 
economische zaken terreinen met een 
totale oppervlakte van 224.000 H.A. ge-
exploreerd als petroleumvindplaatsen in 
den zin van de mijnbouwwet. Hiervan 
liggen 48.000 H.A. in het comiteit Bzau, 
33.000 in het comiteit Gorj, 30.000 in het 
comiteit Putua en 13.200 in het comiteit 
Rammie Valzea. De rest is verdeeld over 
hte comiteit Arges en de Boekowina. 
Reeds in de eerstvolgende dagen zou een 
begin worden gemaakt met het uitgeven 
van concessies. , 

Katoen-aanplant in Albanië. ' 1 

Naar Transkontinent Press meldt heeft 
de Italiaansche regeering een plan ont
worpen voor den aanplant van katoen in 
Albanië. 570.000 H.A. zullen met katoen 
worden beplant. Men verwacht een ge
middelde jaarlijksche opbrengst van rond 
5000 ton ruwe katoen, waarvan 1600 ton 
zullen dienen voor de eigen Albaansche 
behoefte en ongeveer 3400 ton naar Italië 
zullen worden uitgevoerd. 

VAN HIER EN DAAR. 
De Bulgaarsche tabaksoogst. 

Volgens Transkontinent Press zal de 
tabaksoogst in Bulgarije van dit jaar 
ongeveer 50 millioen kg. bedragen, d.w.z. 
ongeveer 10 millioen kg. meer dan ver
leden jaar. 

Beschermt u tegen 
de gevolgen van 
LUCHTAANVALLEN! 

Gij neeipt voorzorgen tegen brand, 
ziekte en natuurrampen. Waarom 
dan niet tegen het zooveel ernstiger 
gevaar uit de lucht? Doe het nog! 

TOONEEL DER LIEFDE. 
Door REITA LAMBERT. 

Vertaling: HUGO KOERTS. 

„Als ik het kan, dank ik dat aan dit kleine meisje. Ik heb 
het Doxie en Ni te danken...." 

„Lola!", riep Doxie. 
„Aan die twee tortelduiven van me", zei Lola. „Hun liefde 

inspireerde me.... en je ziet, Doxie, het moést zoo komen. Je 
moést die scène bederven " 

„Vijf minuten", waarschuwde de tooneelknecht. 
„Vijf rnin mijn hemel. Ik ben nog niet eens gekleed. Vlug, 

Doxie. En de rest van jullie, weg, weg. Wel bedankt, dat je 
gekomen bent, Lewis", ze gaf Gerry een vriendschappelijke 
kleine klap. „Maak, dat je wegkomt, schat. Jullie allemaal, weg, 
weg." 

Ze sloot de deur. Charlie gaf Lewis de hand. 
„Wel bedankt, Lewis." 
„In orde, in orde. Je moet alleen weten, hoe je ze moet aan

pakken.... en denk er om, ik meende het, wat ik zei over die 
scène.... je laat ze weg." 

Ni haastte zich niet. In het algemeene gelach, dat er volgde 
op Lewis' verklaring dat je meer vliegen met suiker dan met 
azijn vangt, glipte hij door een deur naar buiten. Lola's drama
tische opmerkingen over haar tortelduiven had hem tegelijker
tijd beleedigd en verrast. Het had ook een vage hoop in zijn 
hart doen ontstaan. „Tortelduiven" dacht hij met afschuw. 
Maar zijn hart sloeg sneller teen hij zich Doxie's roode, verlegen 
gezichtje herinnerde. 

Hij bleef in een donkere steeg naast het theater staan totdat 
hij zeker wist, dat Lola in de derde acte op het tooneel ver

schenen was. Hij keerde in de schouwburg terug en begaf zich 
naar de deur met de gouden ster er op. Hij riep: „Doxie! Ben je 
daar?" Toen hij haar gedempt antwoord hoorde, opende hij de 
deur en ging naar binnen. Het was warm in de kamer en de 
lucht was zwaar van de geur van bloemen en cosmetische 
artikelen. Doxie pakte Lola's schmink-rommel in het leeren 
étui. 

„Wat beteekent dat allemaal", zei Ni„ „dat wij Lola's kleine 
tortelduiven zijn?" 
. „Het beteekent niets, Ni ik had nooit gedacht, dat ze het 

zoo plompverloren zou zeggen waar iedereen bij was. Ik zei 
haar niet, dat jij het was, ze raadde het en ik liet haar in dien 
waan. Ik moest het doen.... er was geen tijd om alles te ver
klaren...." 

„Wat te verklaren?", zijn stem klonk scherper dan hij gewild 
had. „Tortelduiven!" 

„Dat jij het niet was. Zie je, ze moest die liefdesscène spelen 
en ze was erg terneergeslagen en ik ik vertelde haar toen 
hoe ik dacht, dat een vrouw zich moest voelen als ze van iemand 
hield en toen vond ze, dat ik wel op iemand verliefd moest 
zijn dat ik zoo sprak en toen dacht ze dat jij het was. Ik 
wilde haar niet opwinden " 

„Nee, dat moest je natuurlijk ten koste van alles vermijden." 
Maar zijn sarcasme was aan haar verloren. 
„Dat bedoelde ze, toen ze zei, dat wij haar inspireerden. 

Vreemd, hè? Eigenlijk moest ze het toch zelf weten, niet? Want 
ze is verliefd op Gerry, weet je. Ze gaat met hem trouwen, als 
Linda afgeloopen is. Ze zal het tooneel verlaten en zal met hem 
trouwen." 

Ni's woede zakte af. 
„Ja, ik weet het", z.ei hij. 
Ze lachte even. „Ik veronderstel, dat iedereen het wist behalve 

ik. Maar ze zal het nooit doen, Ni ze zal de planken nooit 
vaarwel zeggen. Ze houdt niet genoeg van hem. O, ze denkt, dat 
ze verliefd op hem is, maar ze weet niet eens, wat het beteekent 
van iemand te houden. Ze kan liefde op het tooneel spelen, 
maar ze kan niet voelen. Zie je, een tooneelspeelster kan de rol 
die ze speelt niet werkelijk voelen, omdat, als ze dat deed ze al 

het andere vergat.... en dan zou ze ophouden tooneel te 
spelen " 

„Doxie", zei hij scherp, terwijl hij haar handen greep. Ze 
waren koud als ijs. „Beheersch je. Je praat onzin." 

„O nee, het is waar", zei ze gretig. „Dat gebeurde vanavond 
met mij. Ik vergat alles.... ik voelde alleen.... en ik ging door 
met spelen ze lachte weer, zonder vroolijkheid. „En ik 
bedierf bijna het stuk." 

„Maar je bedierf het stuk niet. Vergeet het nu maar...." 
„Nee", zei ze, „ik bedierf het niet en dat is een geluk, niet? 

Omdat Lola het me anders nooit vergeven zou hebben. Je weet, 
hoe kwaad ze was, zelfs op Gerry. Je hoorde wat ze tegen hem 
zei, toen we voor de deur stonden te wachten, en je kunt het 
haar niet kwalijk nemen, omdat dat het eenige is, waar ze 
werkelijk iets om geeft het stuk.... en ze is een groote 
actrice, dat is ze werkelijk, Ni...." 

„Hou op, Doxie!" 
„Daarom moest Gerry niet van haar verlangen dat ze het 

tooneel  vaarwel zegt.  Ji j  moet hem dat duideli jk maken, Ni. . . .  
iemand moest het hem zeggen ", ze legde haar arm voor 
haar oogen. „Als ik wist, dat ze van hem hield zou. ik het niet 
zoo erg vinden maar ze houdt niet van hem. Iemand moet 
het hem zeggen " 

Hij hield haar in zijn armen en troostte haar zoo goed hij kon, 
hopende dat niemand die vreeselijke, wanhopige snikken zou 
hooren. Maar dat was niet waarschijnlijk. Ze sloegen nu allen 
dat échte drama gade. 

„Hallo, al op?", vroeg Ni, terwijl hij Gerry's hotelkamer binnen 
kwam. 

„Ja, Lo belde net op. Ze vraagt, of je beneden komt om met 
haar te ontbijten. Ik heb mijn ontbijt al op. Daar liggen de 
ochtendbladen. Wil je de recensies lezen?" 

„Geen bizondere interesse", zei Ni. „Hoe zijn ze?" 
„Net wat we verwachtten. Groote lof voor Lola en afkammende 

critiek voor de heele rest." 
„Wel, wel", zei Ni. Hij geeuwde. „Wel, de hemel zij gedankt, 

dat het nu gauw afgeloopen is." 
fWnriff vprvnTrtd J 
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„Het" Leidersbeginsel. 
Max van Poll schrijft in de „Neerlandia" 

bladen: 

Uit menige beschouwing in dag- en 
weekblad blijkt, dat verschil van ge
voelen over „het" leidersbeginsel een van 
de grootste beletselen vormt tegen de 
samenvoeg!nge van bewegingen, welker 
samenwerking thans in het belang moet 
worden geacht van ons Nederlandsche 
volk. 

Is dit verschil nu werkelijk zóó reëel 
en zóó diepgaand, dat het zwaarder 
moet wegen dan het duidelijke volks
belang, hetwelk bij de grootst mogelijke 
samenbundeling van krachten, welke 
Nederlardsch denken en voelen, betrok
ken Is? 

Slechts de cïoorgefourneerde anarchist 
betwist, dat in welk denkbaar staatsbe
stel dan ook „leiding" en „leiders" ge
mist zouden kunnen worden. En zelfs 
zulk een handelt anders dan hij theo
retiseert! 

De geestesgesteldheid, welke men 
tegenwoordig met evenveel voorkeur als 
onjuistheid, maar al te vaak, teneinde 
haar óók in den juisten vorm te kunnen 
treffen, samenvat in den zoo veelzinni-
gen term „democratie", telt, naar wij 
meenen, geen aanhangers, die de onver
mijdelijke noodzakelijkheid van „leiders" 
loochenen. 

Het verschil van inzicht raakt dan ook 
niet de vraag óf er leiding en leiders 
moeten zijn. Het loopt veeleer en veel 
meer over deze vraag: hoe moet de 
leiding in den staat tot stand komen; 
hoe worden de leiders aangewezen of 
staan zij onder de volken op; en ten 
slotte: behoort elke leiding in den top 
van het staatsbestel éénhoofdig te wezen 
dan wel meer-hoofdig. 

Als men nu deze vragen, waarover het 
tenslotte gaat, zonder vooroordeel onder
zoekt, dan zal men bevinden: 

Ten eerste, dat de wijze, waarop de 
leiding een staats- of volksgemeenschap 
pleegt tct stand te komen, over het 
a'gemeen afwijkingen vertoont .welke 
verband houden met den volksaard; 

ten tweede, dat de vorm van leiding 
in een staats- of volksgemeenschap in 
niet geringe mate afhankelijk is en moet 
zijn van de feitelijke toestanden en ver
houdingen op een bepaald tijdstip of in 
een bepaalde tijdsperiode — (een vorm 
van leiding welke voor alle tijden en 
voor alle volken steeds de beste zal zijn, 
is nog nimmer gevonden en zal ook 
nimmer gevonden worden; het zoeken 
daarnaar is het zoeken naar den Steen 
der Wijzen); 

ten derde: in sterk bewogen tüden 
plegen leiders door de feitelijke gebeur-
tenisisen zelve op den voorgrond gedron
gen te worden. 

Wie deze algemeene waarheden in het 
oog houdt en haar toepast op ons volk 
en onzen tijd, zal vermijden thans het 
leidersv-raagstuk te maken tot eenheids-
beletsel. 

KAASDISTRIBUTIE. 

Bon 39 van 
28 October t.e.m. 10 November. 

De secretaris-generaal, waarnemend 
hoofd van het departement van landbouw 
en visscherij deelt mede, dat gedurende het 
tijdvak van Maandag 28 October tot en met 
Zondag 10 November a.s. de met „39" ge
nummerde bon van het algemeen distri
butiebonboekje recht geeft op het koopen 
van 100 gram kaas. 

DISTRIBUTIE 
VAN BOTER EN VETTEN, 

o 

Bon 14 van 
26 October t.e.m. 1 November. 

De secretaris-generaal, waarnemend 
hoofd van het departement van landbouw 
en visscherij deelt het volgende mede: 

Gedurende het tijdvak van Zaterdag 26 
October tot en met Vrijdag 1 November 
a.s. geeft de met „14" genummerde bon 
van de boterlcaart recht op het koopen van 
een half pond boter. Van de vetkaart geeft 
gedurende genoemd tijdvak de met "14" 
genummerde bon recht op het koopen van 
èèn half pond margarine of boter. 

De bonnen, welke op 1 November a.s. 
nog niet gebruikt zijn, blijven voorts nog 
geldig tot en met Vrijdag 8 November a.s. 

Zooals reeds eerder werd bekend ge
maakt zal geen reductie'op den prijs van 
boter bij afgifte van bepaalde bonnen der 
vetkaart meer worden verleend. 

VLEESCHDISTRIBUTIE. 
—o 

Bon 06 van 
28 October t.e.m. 3 November. 

Dö secretar's-generaal, waarnemend 
hoofd van het departement van landbouw 
èn visscherij deelt het volgende mede: 

Gedurende het tijdvak van Maandag 28 
Octöber tot en met Zondag 3 November 
a.s. geeft elk der vier met „06 vleesch" 
gemerkte bonnen van de vleeschkaart 
recht op het koopen van 100 gram vleesch, 
been inbegrepen, of een rantsoen vleesch-
waren. De met „06 worst, vleeschwaren" 
gemerkte bon geeft uitsluitend recht op 
't koopen van een rantsoen vleeschwaren. 

De bonnen, welke op 3 November a.s. 
nog niet gebruikt zijn blijven nog geldig 
tot met Zondag 10 November a.s. met dien 
vêrstande dat zij gedurende de week van 4 
tot en met 10 November a.s. niet gebruikt 
zullen mogen worden voor het betrekken 
van vleesch of vleeschwaren in hotels res
taurants e. d. 

Het rantsoen vleeschwaren, dat per bon 
kan worden gekocht bedraagt 75 gram 
voor gerookt of gekookt varkens-, rund-, 
of kalfsvleesch en voor gerookte worst
soorten, 100 gram voor gekookte worst
soorten, rolpens en knakworst, 125 gram 
voor leverartikelen, toragenworst en nier-
brood en 150 gram yoor bloedworst^ 

SUIKERDISTRIBUTIE. 

Bon 42 van 
26 October t.e.m. 22 November. 

De secretaris-generaal, waarnemend 
hoofd van het departement van landbouw 
en visscherij deelt mede, dat gedurende het 
tijdvak van Zaterdag 26 October tot en met 
Vrijdag 22 November a.s. de met „42" ge
nummerde bon van het algemeen distri
butiebonboekje recht geeft op het koopen 
van een kilogram suiker. 

BROODDISTRIBUTIE. 

Bon 12 van 
28 October t.e.m. 3 November. 

De secretaris-generaal, waarnemend 
hoofd van het departement van landbouw 
en visscherij deelt mede, dat gedurende het 
tijd van Maandag 28 October tot en met 
Zondag 3 November a.s. de met „12" ge
nummerde bonnen van het broodbonboek-
je tezamen recht geven op het koopen van 
2500 gram roggebrood of 2000 ander brood. 
Elk der bonnen geeft derhalve recht op 
het koopen van 125 gram roggebrood of 
100 gram ander brood. 

De bonnen, welke 3 November nog niet 
gebruikt zijn, zullen voorts nog geldig zijn 
tot en met Dinsdag 5 November a.s., met 
dien verstande, dat zij op 4 en 5 Novem
ber a.s. niet gebruikt zullen mogen worden 
voor het betrekken van brood in hotels, 
restaurants e. d. 

BONNENRUIL TOEGELATEN. 
-o-

Maar geen handel in bonnen. 
In sommige steden zijn bonnenbeurzen 

opgericht, waar houders van distributie
bonnen, verschillende soorten bonnen, 
waaraan zij groote behoefte hebben, tegen 
minder gewilde bonnen kunnen inruilen. 

Van officleele zijde verneemt „de Gel
derlander" dat het Centraal Distributie 
Kantoor te 's-Gravenhage geen bezwaren 
heeft tegen publicatie daarvan in de 
plaatselijke bladen. 

In geen geval kan evenwel goedgekeurd 
worden, dat deze bonnenruil zou ontaar
den in bonnenhandel. Verder zal ruiling 
van boter- en vetbonen en van textiel-
kaarten niet mogen plaats vinden. 

Hulpactie van den Rijkscommissaris 
voor Rotterdam. 

Onder de gemeenten, welke door de 
oorlogshandelingen bijzonder zwaar te lij
den hebben gehad, neemt Rotterdam een 
aparte plaats in. Een groot deel der bevol
king bevindt zich in een ernstigen nood
toestand. De rijkscommissaris heeft daar
om besloten tot een hulpactie voor alle Ne
derlandsche staatsonderdanen te Rot
terdam, die deze hulp behoeven. Deze hulp 
zal één maal worden verleend. De voor
bereidingen van den vertegenwoordiger 
van den rijkscommissaris' voor Rotterdam, 
dr. Völckers, zijn reeds geëindigd, zoodat 
de uitbetaling reeds in de eerstkomende 
dagen zal kunnen plaats hebben. 

De burgemeester en de directeur van 
Maatschappelijk Hulpbetoon hebben de 
outillage van Maatschappelijk Hulpbetoon 
voor de uitbetalingen ter beschikking ge
steld en volle medewerking toegezegd. 

Onbevoegd uitoefenen der 
geneeskunde. 

De kruidkundige J. T. O. uit Almelo 
heeft op 11 October in hooger beroep 
terechtgestaan van een vonnis van den 
kantonrechter te Zutphen, die hem wegens 
het onbevoegd uiteofenen der geneeskunde 
een boete had opgelegd van honderd gul
den, subs. dertig dagen hechtenis. 

De officier van justitie bleef bij zijn 
eisch: niet-ontvankelijk verklaring van 
het beroep. De verdediger was van oordeel, 
dat deze zaak vreeselijk opgeblazen was. 
Hij concludeerde tot vernietiging van het 
gewezen vonnis met oplegging van geringe 
geldboete. 

De rechtbank heeft gisteren uitspraak 
gedaan en den verdachte veroordeeld tot 
200 gulden boete subs. 20 dagen hechtenis. 

RIJKSDIENST 
WERKVERRUIMING. 

Directie benoemd. 
De waarnemend secretaris-generaal, 

waarnemend hoofd van het departement 
van sociale zaken heeft aangewezen tot: 

algemeen directeur van den rijksdienst 
voor de werkverruiming: ir. O. de Kat, lid 
van de directie van voornoemden dienst; 
directeur voor de voorbereiding van de 
aan den rijksdienst voor dd werkverrui
ming opgedragen aangelegenheden van 
cultuur-technischen aar: ir. J.;Th. West-
hoff, lid van de directie van voornoem
den dienst; directeur voor de voorberei
ding van aan den rijksdienst 

van civieltechnischen aard: ir. J. 
Hiddt Nijland, Md van de directie van 
voornoemden dienst. 

Ir. J. O. de Kat studeerde aan de tech
nische hoogeschool te Delft en hij werd in 
1910 civiel-ingenieur. Achtereenvolgens was 
hij ingenieur bij de burgerlijke openbare 
werken in Ned.-Indië, directeur van ge
meentewerken te Batavia, hoofdvertegen
woordiger der Holl. Betonmaatschappij in 
Ned.-Indië en .commissaris van eenige 
naamlooze vennootschappen. Voorts is hij 
vertegenwoordiger van de groep Ned.-Indië 
in den raad van bestuur van het Instituut 
van Ingenieurs. 

Streng optreden tegen 
overtreders van het slachtverbod. 
Het A.N.P. meldt uit Den Haag: 
Aangezien is gebleken, dat op sommige 

plaatsen het slachtverbod wordt overtreden 
ten gevolge waarvan vleesch zonder bon 
wordt afgeleverd, wordt door het rijks 
bureau' voor de voedselvoorziening in 
oorlogstijd uitdrukkelijk de aandacht er 
op gevestigd, dat zeer streng tegen deze 
overtreders zal worden opgetreden. Behalve 
dat tegen den landbouwer, die zich schul
dig maakt aan een overtreding van het 
slachtverbod op de gewone wijze een ver
volging zal worden ingesteld, zal de land-
bouw-crisis-organisatie, waarbij hij is 
aangesloten, van haar bevoegdheid gebruik 
maken om hem als georganiseerde te 
schorsen, waardoor hem de uitoefening 
van zijn bedrijf geheel onmogelijk kan 
worden gemaakt. 

De handelaar, die zich aan overtredingen 
als bovenbedoeld schuldig maakt, zal van 
de levering aan de Nederlandsche Veehou
derijcentrale worden uitgesloten. Hetzelfde 
zal geschieden met een anderen handelaar 
die voor hem zou optreden of voor hem vee 
aan de Nederlandsche Veehouderijcentrale 
zou trachten te leveren. 

Indien een slager zich aan overtreding 
van het slachtverbod schuldig maakt, zal 
hij, behave, dat hij op de gewone wijze 
vervolgd wordt, geen toewijzing voor rund
of varkensveesch meer ontvangen, waar
door hij zijn bedrijf niet meer zal kunnen 
uitoefenen. 

Het voorgaande moge een ernstige waar
schuwing zijn voor al diegenen, die nog 
niet inzien, dat overtredingen als hier-
bedoeld in de huidige tijdsomstandigheden 
de voedselvoorziening van het geheele volk 
ernstig in gevaar brengen en derhalve 
volstrekt ontoelaatbaar moeten worden 
geacht. 

Op de Veluwe wordt druk frauduleus 
geslacht. 

De Barneveldsche politie heeft druk 
werk om bij vele Veluwsche boeren, die op 
groote schaal frauduleus slachten, proces
verbaal op te maken. 

Alleen al te Barneveld zijn tien varkens 
die op onwettige wijze geslacht waren, in 
beslag genomen. Ook te Ederveen, Scher-
penzeel en Lunteren zijn groote partijen 
vleesch ontdekt, afkomstig van frauduleus 
slachten. 

Reeds zijn in bepaalde gevallen boeten 
van ƒ 500.— opgelegd. 

Sigarettendieven te Utrecht 
gesnapt. 

De Utrechtsche politie heeft de hand 
gelegd op een tweetal mannen van 25 en 
23 jaar, die zich regelmatig schuldig 
maakten aan diefstallen van pakken 
sigaretten. Zij konden Donderdag op 
heeterdaad worden betrapt, toen zij juist 
bezig waren uit een pakhuis aan de Mi
neurslaan 5000 sigaretten te ontvreemden. 
Na verhoord te zijn, werden de sigaretten-
dieven opgesloten. 

Zondag, 27 October 1940. 
JAARSVELD 414,4 METER. 

8.00 NCRV. 1.00—6.30 VARA. 
8.00 Nieuwsberichten ANP. — 8.10 Ge

wijde muziek (opn.). — 8.30 Morgenwijding. 
9.30 Oratoriumvereenigingen en NCRV-

harmonie-orkest (opn.) — 10.15 Orgelcon
cert (opn.). — 11.00 Gewijde muziek Gr.pl. 

12.05 NCRV-klein koor en -orkest en 
solisten (opn.) — 12.25 „Kent gij Uw 
Bijbel?", lezing. — 12.45 Nieuws- en econo
mische berichten ANP. — 1.00 Orgelspel en 
„The Kilima HawaiLans". — 1.40 Lezing 
over Rembrandt Hermansz van Rhijn. — 
2.00 VARA-orkest. — 3.00 Tuinbouw-
praatje. — 3.30 Esmeralda. — 4.00 Coorn-
hert-herdenking. — 4.15 Bravour en Char
me. — 4.45 Voor de kinderen. — 5.15 
Wekelijksche gedachtenwisseling ANP. — 
5.30 Gr.pl. — 6.00 Actueele reportage of 
Gr.pl. — 6.15—6.30 Nieuwsberichten ANP. 
en sluiting. 

KOOTWIJK 1875 METER. 
AVRO-Uitzending. 

7.00 Berichten (Duitsch). — 7.15 Berich
ten (Engelsch) — 7.30 Gr.pl. — (Om 8.00 
Nieuwsberichten ANP.). — 10.00 Berichten 
(Duitsch). — 1015 Morgenwijding. — 10.30 
Orgelconcert en zang. — 11.15 Berichten 
(Engelsch). — 11.30 Gr.pl. — 11.45 Ama-
bile-sextet en soliste. — 12.30 Berichten 
(Duitsch.) — 12.45 Nieuws- en econo
mische berichten ANP. — 1.00 AVRO-
Amusementsorkest en Gr.pl. — 2.00 Be
richten (Duitsch). — 2.15 Omroeporkest 
en solist. — 3.30 Berichten (Engelsch). — 
3.45 Verzoekprogramma voor de Duitsche 
Weermacht of Gr.pl. — 6.00 Nieuwsbe
richten ANP. — 6.15—6.30 Berichten (En
gelsch) en sluiting. 

Maandag, 28 October 1940. 
JAARSVELD 414,4 METER. 

NCRV-Uitzending. 
8.00 Nieuwsberichten ANP. — 8.10 

Schriftlezing en Meditatie. — 8.25 Ge
wijde muziek (Gr.pl.). — 8.35 Gr.pl. — 
10.30 Morgendienst. — 11.00 Gr.pl. — 11.10 
Cello en piano. — 11.45 Gr.pl. — 12.00 
Celesta-ensemble en Gr.pl. — (12.45—1.00 
Nieuws- en economische berichten ANP.) 
— 2.00 Voor scholen. — 2.35 Zang, viool, 
piano en Gr.pl. — 3.45 Gr.pl. — 4.00 Bijbel
lezing. — 4.30 Orgelconcert (opn.). — 5.00 
VPRO.: Cyclus „Het gezin in onzen tijd". 
— 5.15 Economische berichten ANP. — 
5.30 „Gedachten bij de Hervormingsdag", 
lezing (omlijst met geestelijke liederen). 
— 6.00 Actueele reportage of Gr.pl. — 6.15 
—6.30 Nieuwsberichten ANP. en sluiting 

KOOTWIJK 1875 METER. 
AVRO-Uitzending. 

7.00 Berichten (Duitsch). — 7.15 Berich
ten (Engelsch). — 7.30 Gr.pl. — (8.00—8.15 
Nieuwsberichten ANP.). — 9.00 Berichten 
(Duitsch). — 9.15 Omroeporkest (opn.). — 
10.00 Morgenwijding. — 10.15 Gr.pl. — 
11.15 Berichten (Engelsch). — 11.30 AVRO-
Musette-ensemble (opn.). — 12.00 Berich
ten, eventueel Gr.pl. — 12.15 Gr.pl. — 
12.30 Berichten (Duitsch). — 12.45 Nieuws-
en economische berichten ANP. — 1.00 
AVRO-Aeolianorkest en solist. — 2.00 Be
richten (Duitsch). — 2.15 Gr.pl. met toe
lichting. — 2.45 Solistenconcert. — 3.30 
Berichten (Engelsch). — 3.45 Omroepor
kest. — 5.00 Berichten (Duitsch). — 5.15 
Economische berichten ANP. — 5.30 
AVRO-Amusementeorkest. — 6.00 Nieuws
berichten ANP. — 6.15—6.30 Berichten 
(Engelsch) en sluiting. 

DE UITVINDING VAN DEN ADMIRAAL 
DE AVONTUREN VAN JAN ZEEDIJK IN AMERIKA 

Door R. J. VAN NEERVOORT 

Nu liet Jan zich in de cockpit zakken en 
nam het stuur over van het toestel, dat een 
duikvlucht uitvoerde. Max vocht verwoed. 
Gedurende enkele ogenblikken verweerde 
Jan zich niet. Al zijn aandacht was gecon
centreerd op de instrumenten van de bom
menwerper en hij trachtte de macht over 
het stuur te behouden. Het grote vliegtuig 
schoot naar de „Iowa" toe. Jan zag opge
wonden mensen op het dek van het oorlogs
schip staan. De vuist van Jan schoot uit, 
tegen de kin van Max. 

De piloot der Schorpioenen sloeg voor
over. Met ijskoude handen hield Jan het 
stuur vast. Hij greep een handle en trok dit 
over; daardoor kwam het toestel omhoog 
uit zijn glijvlucht. Het vloog haast rakelings 
over het dek van de „Iowa". Nu begon Max, 
die weer tot bezinning was gekomen, 
opnieuw lastig te worden. Maar opeens 
keerde hij zich om en klom uit de cockpit. 
Even dacht Jan, dat de piloot van plan was 
om op de vleugel te gaan staan. 

Toepassing van de vestigingswet op 
het banketbakkersbedrijf. 

Blijkens een beschikking van den secre
taris-generaal van het departement van 
handel, nijverheid en scheepvaart betref
fende de uitvoering van de vsetigingswet 
kleinbedrijf 1937 is het verboden een in-
rihting, bestemd of mede bestemd voor de 
uitoefening van het banketbakkersbedrijf, 
onderscheidenlijk van het banket-ver-
koopersbedrijf, voorzoover die uitoefening 
betreft, te vestigen zonder vergunning 
van den secretaris-generaal, waarnemend 
hoofd van het departement van handel, 
nijverheid en scheepvaart. 

Onder de uitoefening van het banket
bakkersbedrijf wordt voor de toepassing 
van deze beschikking verstaan: 

A. Het ten beheove van het publiek ver
vaardigen van: 

1. groot of klein gebak, als taarten, 
taartjes, koekjes, petit-fours en banket; 

2. schuim-, slagroom-, suiker- of dra-
gantwerk; 

3. fondant, borstplaat, chocolade of 
marsepein; 

4. ragoutwerk. 
B. Het ten behoeve van het publiek ver

vaardigen, gepaard gaande met tien ver
koop aan het publiek, van producten, als 
onder A genoemd, behoudens indien deze 
uitsluitend of in hoofdzaak bestemd zijn 
voor verbruik ter plaatse van dien ver
koop. 

Doodelijke val. 
Te Rotterdam is Donderdag een doodelijk 

ongeluk gebeurd. De 39-jarige man P. M. 
Peters is van een bruggehoofd aan de Wil
lemsbrug gevallen, tengevolge waarvan hij 
een schedelbasisfractuur opliep. Hij werd 
naar het ziekenhuis aan den Bergweg ver
voerd en overleed korten tijd daarna aan 
de bekomen verwondingen. 

Inbraken te Leiden. 
Begunstigd door de duisternis hebben 

inbrekers gisternacht te Leiden op ver
scheidene plaatsen hun slag geslagen. Bij 
den fotohandelaar van de Z. aan de Bree-
straat werd een groote spiegelruit ingesla
gen en door de aldus ontstane opening 
een kostbaar Leika-toestel ter waarde van 
driehonderdzeventig gulden weggenomen. 

Voorts is een bezoek gebracht aan het 
filiaal van de coöperatie „Vooruit" aan de 
Haarlemmerstraat. De inbrekers doorzoch
ten het geheele pand en haalden de kassa 
leeg, terwijl op de eerste verdieping een 
geldkistje werd opengebroken en geleegd. 
In totaal wordt een bedrag van eenige 
honderden guldens vermist. Er kon nog 
niet worden nagegaan of ook goederen 
werden meegenomen. 

In een derden winkel wordt een hoeveel
heid chocoladereepen vermist. 

Ex-onderwijzer lichtte meisje op. 
De rechtbank te Amsterdam veroordeel

de gisteren eèn ex-onderwijzer, die een 
meisje trouwbeloften had gedaan en haar 
had opgelicht voor ƒ 30.— en een deel van 
haar inboedel, tot anderhalf jaar gevan
genisstraf met aftrek van voorarrest. 

Het O.M. had anderhalf jaar gevorderd. 

BRANDEN. 
Brandje in havermoutfabriek. 

In den lostoren van de gort- en haver
moutfabriek „Mercurius" te Wormerveer 
is gistermiddag door nog niet bekende 
oorzaak Brand ontstaan. De brandspuiten 
uit Wormerveer en Wormer waren spoedig 
ter plaatse. Men kon uitbreiding van den 
brand voorkomen. De schade beperkt zich 
tot de bovenverdieping, welke uitbrandde. 
De benedenverdieping kreeg waterschade. 

Boerderij totaal afgebrand. 
Gistermorgen omstreeks elf uur is, ver

moedelijk door hooibroei, de groote boer
derij „Thaborklooster", gelfegen onder Tirns, 
eigendom van en bewoond door den heer 
Tj. de Jong, totaal door brand vernield. Het 
vee en een gedeelte van den inboedel kon 
worden gered. Het aanwezige hooi ging in 
vlammen op. Alles was verzekerd. 

KANTONGERECHT TE HELMOND. 
Uitspraken van 24 October. 

G. G. C. te Mierlo, W. A. G. te Bakel, 
H. M. te Helmond, J. A.'R. te Mierlo, W. 
A. G. te Bakel, A. van H. te Deurne, P. S. 
te Helmond, G. Ov. te Helmond, H. A. K. 
te Helmond, A. M. S. te Helmond, J. v. d. 
H. te Nuenen, W. F. W. te Helmond, J. J. 
v. d. T. te Helmond, M. M. J. L. te Hel
mond, J. M. K. te Helmond, J. H. J. M. van 
K. te Bakel, J. G. H. te Amsterdam, J. van 
O. te Helmond, J. M. O. te Stiphout, H, 
van U. te Helmond, J. G. te Asten, J. v. 
d. B. te Asten, W. A. B. te Helmond, M. P. 
M. R. te Eindhoven, J. W. T. te Soimeren, 
J. J. van S. te Gemert, G. A. M. van A. te 

Deurne. Allen overtr. Motor en Rijwielre
glement, ieder ƒ 2 pJus ƒ 1 subs. 2 plus 1 dag 
hechtenis. 

M. F. J. M. te Helmond, Overtr. Motor 
en Rijwielreglement f 10 of 10 d. hecht. 

M. J. Z. te Helmond idem f 5 of 5 d. h. 
A. O. te Deurne idem, f 4 of 4 d. h. 
J. F. J. te Mierlo, idem f 10 of 10 d. ti. 
E. H. te Boxmeer, idem f3 of 3 d. h. 
H. J. v. d. W. te Hilvarenbeek, idem 

f6 of 6 d. h. 
P. M. J. den B. te Eindhoven, idem f3 

of 3 d. hechtenis. 
G. L. van R. te Gemert, idem f 10 of 

10 d. hechtenis. 
J. A. J. de W. te Helmond. W. V. te Hel

mond, W. G. S. te Helmond, J. de G. te 
Helmond. Allen verduisteringsverordening 
f5 of 5 d. hecht. 

F. J. S. te Gemert, idem f 4 en f 1 subs. 
4 en 1 d. hechtenis. 

G. H. H. te Stiphout, idem f 6 of 6 d. h. 
J. v. d. B. te Beek en Donk, Overtr. Trek-

hondenwet 3 X ƒ0.50 of 3 X 1 d. h. 
P. H. T. te Someren, P. J. te Gemert, 

beiden overtr. besluit Gebruik Vervoer
middelen, ieder ƒ 5 of 5 d. h. 

G. W. te Helmond. Overtr. Motor- en Rij-
wielregl. f 0.50 sub. 1 d. h. 

M. H. van D. te Helmond, idem, Vrijspr. 
A. F. van G. te Helmond, idem. Vrijspr. 
J. J. B. te Mierlo, M. H. te Beek en Donk, 

P. v. d. W. te Gemert. W. P. K. te Helmond, 
Th. J. A. van B. te Helmond, H. J. L. K. te 
Helmond, G. H. te Helmond, J. J. F. Z. te 
Hemond, Th. van de W. te Helmond, J. H. 
D. te Helmond, M. v. d. V. te Beek en Donk, 
F. J. van B. te Deurne, J. M. te Deurne. 
Idem ieder f3 of 3 d. hechtenis. 

H. Th. L. te Mierlo, E. R. L. te Helmond, 
Th. W. van B. te Mierlo, A. v. d. H. te 
Helmond, W. H. H. S. te Helmond, J. L. D. 
te Stiphout, P. A. A. C. te Aarle-Rixtel, J. 
C. N. v. d. K. te Helmond, A. van L. te 
Helmond, M. F. H. M. te Helmond, M. S. 
te Helmond, M. S. te Geldrop, Th. W. van 
B. te Mierlo, J. M. V. te Asten, W. Th. H. 
van L. te Eindhoven, J. E. A. B. te Ge
mert, H. P. K. te Deurne, J. W. W. te 
Deurne, M. A. v. d. E. te Horst, M. V. te 
Utien, Th. J. G. te Helmond, H. J. W. A. te 
Deurne, W. P. C. te Helmond, P. J. v. d. 
V. te Helmond, J. van B. te Helmond, G. 
v. d. K. te Helmond, J. G. B. te Helmond; 
P. A. v. d. L. te Asten, J. A. van E. te Ge
mert, P. J. H. N. te Helmond, J. van L. te 
Beek en Donk, P. G. D. te Helmond, W. F. 
J. van D. te Helmond, L. M. te Helmond:, 
N. van Z. te Helmond, J. M. van D. te Hel
mond, J. van O. te Helmond, H. J. C. van 
L. te Helmond, J. J. H. van L. te Helmond, 
J. van H. te Helmond, M. J. v. d. L. te 
Helmond, allen Overtr. Motor en Rijwiel-
reglement, ieder f 2 of 2 dagen hechtenis. 

J. M. J. P. te Aarle-Rixtel. Registratie-
verordening Auto's f 5 of 5 d. hechtenis. 

C. M. te Mierlo, Jachtwet f 15 of 15 d. h. 
L. M. Someren. Overtr. Vuurwapen wet, 

f 10 of 10 dagen hechtenis. 
H. G. van L. te Helmond. Strooperij f 1 

of 1 d. h. 
M. W J. B. te Helmond, idem f 5 of 5 d. h. 
H. C. D. te Helmond, Overtr. art. 426 

Str. f 10 of 10 d. hechtenis. 
G. H. A. te Helmond. Overtr 427 Straf

recht. f 2 of 2 d. hechtenis. 
H. van L. Beek en Donk. Dronkenschap 

f 0.50 of 5 d. h. 
H. F. M. te Mierlo, idem f5 of 5 d. h. 

M. A. Stiuphout, idem. 
A. van H. te Helmond, C. J. van H. te 

Helmond. Overtr. art 460 Strafrecht, ieder 
f 15 of 15 dagen hechtenis. 

H. van B. te Gemert, Overtr. 461 Straf
recht f2 of 2 d. h. 

F. J. W. te Deurne, idem f 0.50 of 1 d. h. 
L. van D. te Helmond Overtr. Landbouw-

crisiswet f 1 of 1 dag. 
A. M. S. zonder bekende woonplaats. 

Overtr. Alg. Pol. Verord. Gemert, f2 of 3 
d. hechtenis. 

E. N. v. d. E. te Helmond, Overtr. Alg. 
Pol. Verord. Helmond, f2 of 2 d. hecht. 

H. M. v. d. B. te Helmond, Overtr. Ar
beidswet f 4 of 4 d. h. 

A. M. van H. te Deurne, Overtr. Invali
diteitswet f3 of 3 d. h. 

K. van K. te Deurne, idem f25 of 25 
dagen hechtenis. 

P. H. te Deurne. Rijtijdenwet f0.50 of 
1 d. h. 
Th. v. d. B. te Deurne, idem f2 of 2 d. h. 

H. A. P. te Asten, N. A. L. te Asten, H. 
L. te Asten, A. H. te Asten, H. M. te Asten, 
T. H. van L. te Asten, J. F. van H. te 
Asten, Overtr. 424 Strafrecht (tafelpartij), 
ieder f4 of 4 dagen hechtenis. 

H. C. N. te Helmond. Overtr. Alg. Pol. 
Verord. van Helmond, f 10 of 10 d. hecht. 

J. A. B. te Asten. Overtr. 426 Strafrecht, 
f 15 of 15 dagen hechtenis. J. A. B. ta 
Asten, idem. 

F. V. te Someren. Overtr. 459 Straf
recht. Vrijspraak. 
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Grenzen en Gehuchten.
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Van Arbeiderszaak tot Volkszaak. 
In het jongste nummer van het week

blad van De Nederlandsche Unie wordt 
de strijd voor sociale gerechtigheid 
besproken en de plaats, welke de 
arbeiders daarbij moeten innemen. 
„Wat was van den aanvang af de doel

stelling der arbeidersbeweging, los van alle 
dogma's? De arbeider, die in de negentiger 
jaren nog een loonslaaf was, te maken tot 
een volwaardig mensch. Voor 40, 50 jaren 
ontbraken de materieele voorwaarden voor 
den arbeider om tot een dieper en hooger 
geestelijk leven te geraken. Bij onmogelijk 
lange arbeidsdagen en krottenbehuizing 
was het hem evenmin mogelijk om tot de 
cultuur van ons volk door te .dringen; hij 
had er geen deel aan. 

Een kortere arbeidsdag, een hooger loon 
(kleeding en voeding), een eenvoudige 
maar frissche woning waren de gerecht
vaardigde eisohen, waarmee de arbeiders
beweging in West-Europa in het strijdperk 
trad. Ze klonken wat materialistisch, maar 
achter deze verlangens naar stoffelijke 
dingen loefde het onuitroeibare verlangen 
vol mensch te. zijn, ingeschakeld te worden 
in het geestesleven van het vaderland. Wie 
de nieuwe woonwijken ziet, in elke stad en 
vrijwel elk dorp, zal moeten toestemmen 
dat ei in de arbeidersbeweging sterke con
structieve krachten hebben gewerkt. In 
talrijke muziek- en zangvereenigingen, 
ontwikkelingsclubs en jeugdbewegingen 
was een ander type arbeider zich aan het 
vormen: krachtiger, fierder, ontdaan van 
het minderwaardigheidsgevoel van de oude 
donkere periode. « 

De groote drang naar sociale rechtvaar
digheid heeft in de arbeidersbeweging 
vorm gekregen. 

En toch ' 
Ondanks een belangrijke sociale verhef

fing van het arbeciende volk kwamen we 
niet tot een nieuwe binding van de groot,e 
arbeidersmassa met de andere volksaeelen. 
Het isolement, dat in 0"n aanvang nood
zakelijk was. had heillorze £,evoigen. Het 
bracht ons Iar.ti :n een politieke impasse. 

In de arbeidersbeweging is dat terdege 
gevoeld. Vele eerlijke pogingen zdjn gedaan 
om in verbinding te komen met andere 
groepen, die onder het liberaal-kapitalis
tische systeem leden, naar lichaam en 
geest. 

Vooral in de laatste jaren heeft men in 
de arbeidersbeweging gevoeld, dat samen
werking met anderen onontbeerlijk was. 
Grootere en kleinere hervormingen waren 
tot stand gebracht, maar men was geko
men aan de grenzen van het mogelijke 
binnen het oude stelsel. 

De groote plaag van honderdduizenden, 
de levensonzekerheid, kon eerst verdwijnen 
bij beheersching van het productie-appa
raat. Daartoe was samenwerking met 
andere volksdeelen, vooral ook met de 
leiding-gevende menschen in het economi
sche leven, onontkoombaar. 

De toenaderingspogingen hadden bij het 
uitbreken van den oorlog nog geen vruch

ten afgeworpen. De samenwerking der 
politieke partijen in de regeering willen 
wij tenminste niet als zoodanig aanmer
ken. Daarvoor was er naar onze opvatting 
te weinig organische binding in de volks
groepen zelf. Sterke verbondenheid in een 
volk komt eerst, wanneer naast de hori
zontale ook verticale aaneensluiting en 
dooreenstrengeling volgt. Door de regee-
ringscoalitie waren de bevolkingselemen
ten: arbeiders, boeren, middenstanders, 
technici en intellectueelen elkaar geen 
schrede nader gekomen. En men had rus
tig tien jaar verder kunnen regeeren 
zonder dat daar sprake van geweest was. 
We waren een volk-in-segmenten ge
bleven ! 

Een innige samenwerking kwam niet tot 
stand, omdat het woord „socialisme" 
allerlei gevoels-associaties wekte: de eerste 
periode der arbeidersbeweging was anti
godsdienstig, anti-monarchaal. Daar kwam 
nog bij een zeker standsgevoel, dat het 
velen boeren-in-nocd, en velen midden
standers -in - d e - verdrukk i ng psychologisch 
onmogelijk maakte, op te gaan in een 
arbeidersbeweging. 

De Nederlandsche Unie is naar haar 
program eigenlijk een socialistische be
weging. De sociaal-economische punten 
spreken dienaangaande een duidelijke 
taal: „Doelbewuste leiding van de voort
brenging en verdeeling van stoffelijke 
goederen". „Dienstbaar maken van geld
en credietwezen aan de eischen der volks
welvaart." 

Het zijn twee punten uit het program. 
Wie in het Plan van Arbeid het hoofdstuk 
van de conjunctuurbeheersching van het 
credietwezen herleest, speurt bekende 
klanken. 

Er zijn menschen, die hangen aan de 
formule. Zij zullen nooit tot samenwerking 
met anderen komen, omdat zij innerlijk 
van den eigen, vertrouwden vorm geen 
afstand kunnen doen. 

De letter doodt, de geest maakt levend." 
Achter het program van De Neder

landsche Unie trilt een intense sociale 
gezindheid. In een nieuwe, breede laag 
rond de arbeidersmassa. Er leeft een 
nieuwe opofferingsgezindheid op. 

„Wij zullen ons mooie pakje moeten 
uitdoen en in het kale moeten gaan loe
pen, als het moet terwilie van onze mede-
menechen", sprak een der drie mannen in 
overdra chtel ij ken zin op één der groote 
vergaderingen. En de luisterende schare 
verstond zijn beeldspraak. 

Deze gezindheid is momenteel beslissend. 
Waar deze drang naar sociale rechtvaar

digheid heerscht, behoort de socialistische 
arbeider thuis, want hij vindt er verwan
ten naar den geest. De groote schok, dien 
velen kregen, heeft het volksgeweten wak
ker geschud. De strijd voor een andere 
maatschappelijke orde, voor sociale ge
rechtigheid werd van arbeiderszaak tot 
volkszaak! Maar in den strijd tegen ar
moede en ontbering zullen de arbeiders in 
het voorste gelid moeten blijven staan!" 

Over inmaak cn bereiding. 
Onder de vatgroenten, welke in het 

Nederlandsche huisgezin nog altijd een 
groote populariteit genieten, neemt de 
vuurkool een afzonderlijke plaats in. Tegen 
vatgroenten in het algemeen kan uit voe
dingsoogpunt het bezwaar worden aange
voerd dat het zoutingsproces en de omzou-
ttog bij het koken er toe leiden, dat de 
voedingswaarde van het gerecht in be
langrijke mate vermindert. Anders is het 
evenwel gesteld met de zuurkool. Deze 
levert ons niet alleen een smakelijk, maar 
ook een aanbevelingswaardig gerecht. Bij 
het inleggen van zuurkool wordt namelijk 
verhoudingsgewijs zeer weinig zout ge
bezigd. De hoeveelheid bedraagt niet meer 
uan hoogstens een vijftiende van de bij 
andere vatgroenten gebruikelijke. Bescher
ming tegen bacteriewerking geeft deze 
kleine hoeveelheid zout uiteraard niet. In 
bet vat ontstaat melkzure gisting, welke 
j uist als 'n welkome gast wordt beschouwd, 
daar zij aan de kool haar aangenamen 
smaak verleent. Mineralen en vitamines 

olijven grootendeels behouden. Het gehalte 
aan vitamine c loopt weliswaar wat terug 
naar mate de winter vordert en de kool 
ouder wordt, maar ook na zeven maanden, 
dus bij het einde van het winterseizoen, 
werd in zuurkool een niet te verwaarloo-
7,en hoeveelheid vitamine c aangetroffen. 

Men kan zuurkool ingemaakt koopen, 
dan wel haar zelf in het vat leggen. Wie 
dit laatste wil deen, neme witte en savoye 
kool gewoonlijk in de verhouding van twee 
kilo witte kool cp één kilo savoye kool.. 
Hoewel minder gebruikelijk, kan men met 
voordeel ook uitsluitend witte kool nemen. 
De kool wordt in fijne snippers geschaafd. 
'Per kilogram kool kunnen 1 a 2 afgestre
ken eetlepels (10 a 20 gr.) zout worden 
genomen. Met dit zout wordt de kool zoo
lang gekneed totdat vocht vrij komt. Dan 
wordt de kool in den pot of het vat (men 
koope het vat hiertoe met zorg bij een ver
trouwd adres) flink aangestampt, met hier 
en daar wat peperkorrels en misschien 
wat jeneverbessen ertusschen. Op de zuur
kool wordt een schoon doekje gelegd met 
een daarop passend plankje en een zwaren 
steen, zóó dat de kool onder het vocht 
komt te staan. De pot wordt op een fris-
sche, maar vorstvrije plaats weggezet en 
aanvankelijk eenige malen per week, later 
kan dit wekelijksch geschieden, nagezien. 
De kim wordt dan verwijderd en doekje, 
plankje, steen en rand van den pot worden 
met heet water schoon gemaakt. Soms 
voegt men wel tijdens het kneden een 
kleine hoeveelheid karnemelk toe om het 
suur worden te bevorderen. Wanneer men 
niet over een frissche vorstvrije bewaar
plaats beschikt, kan men zich beter van 

Uit de Geschiedenis van Mierlo. 

Na de dood van Jan I, den hertog van 
Brabant van 1268—1294, werden de gren
zen van Mierlo, zoals die door dezen in 
1292 waren goedgekeurd, door zijn opvol
ger Jan II bekrachtigd. 

Ook ontsloeg deze nieuwe hertog al de 
bewoners van dit dorp van verschillende 
belastingen, die hem moesten worden op
gebracht als: „beden, tollen of geldelijke 
dienst", en verklaarde, dat dit „previlegie" 
ook zou geëerbiedigd worden door al zijn 
nakomelingen. 

In het gemeentearchief van M.erlo be
rust een copie van een zogenaamde carte 
figuratief uit het jaar 1706, waarop de 
grenzen van het dorp, door een landmeter 
onderzocht, zo nauwkeurig mogelijk wer
den opgetekend. 

Ter verduidelijking werden op deze kaart 
de straten, stegen, waterlopen en brugjes, 
alsmede de parochiekerk en het kasteel 
van Mierlo getekend en werden de grens
lijnen, straten, waterlopen, weiden, bouw
land en heiden in verschillende kleuren 
aangeduid. 

In het „bijschrift", dat bedoelde kaart 
vergezelt, schrijft de landmeter, Hendrik 
van Houtert uit Gestel bij Eindhoven, dat 
hij tot de bevinding gekomen was, dat de 
grenzen, indertijd door den hertog vastge
steld, nog steeds dezelfde waren, maar dat 

verschillende grenspalen of andere aan
duidingen uit het stuk van 1292 niet meer 
„vindbaar" waren. Hij was daarom ge
noodzaakt op sommige plaatsen een nieuw 
punt vast te stellen, in overeenstemming 
met de gegevens, hem door de bewoners 
uit die omgeving verstrekt. 

Het lijkt ons wel interessant, dit verslag 
cp de voet ie volgen en met den achttiende-
eeuwsen landmeter een rondwandeling 
langs Mierlo's grenzen te maken. 

We laten hem dus aan het woord. 
„Met „goede geloofwaardige mannen" 

ben ik aangegaan bij den eersten paal aan 
het Brugsken op den Houtschen dijk, die 
Mierlo en Helmond scheidt. Vandaar volg
den wij den Loop stroomopwaarts, die 
Mierlo en Helmond is scheidende tot den 
paal genaamd Ashorst, maar omdat die 
paal niet vindbaar was, heb ik als grens
paal genomen die op den hoek van Ashorst-
veld, aan den Loop. Die Loop ben ik nog 
een elndweegs opgegaan, welke loop, zoals 
men mij vertelde, dood liep in een uitge-
moerde put. Hier ben ik nog een eind ver
der afgegaan langs een bijna toegewassen 
graaf of loop, die mij werd opgegeven als 
de grens tussen Mierlo en Helmond. Die 
sloot schiet uit in de Loop bij een punt 
genaamd Wersvloete, ter plaatse, waar dit 
riviertje zich in drie wateren splitst en de 
grenzen vormt van Mierlo, Helmond en de 
Groene Gemeente. 

Omdat hier de grenspaal niet te vinden 

het zelf inmaken onthouden, teneinde 
teleurstelling te voorkomen. 

Deze zelf ingemaakte zuurkool heeft 't 
voordeel, dat men haar voor de bereiding 
van het middagmaal niet 'behoeft te was-
schen. Zoodoende gaan dan geen voedings
stoffen verloren en ook de smaak blijft 
voller. Uiteraard is het van belang, dat 
men een niet te groote hoeveelheid inlegt, 
teneinde te voorkomen, dat tegen 't einde 
van den winter een minder gewaardeerd 
restant overblijft. Daar na het inleggen 
6 k 8 weken moet verioopen voor en aleer 
de zuurkool den goeden smaak heeft om 
te worden genuttigd, komt voor het ver
bruik van thans ingelegde zuurkool een 
tijdvak van ongeveer 5 maanden in aan
merking. Brengt men de zuurkool eenmaal 
per 14 dagen op tafel, dan heeft men dus 
een hoeveelheid noodig, welke toereikend 
is voor 12 maaltijden. Voor den inleg is 
dan een hoeveelheid van plm. 16 kg. kool 
i'rauw gewicht) toereikend voor een gezin 
/an 4 personen. 

Bij de bereiding wordt nogal eens gezon
digd door een veel te lagen kiooktijd te 
nemen. Sommigen huisvrouwen laten de 
kool uren smoren in de meening, dat het 
gerecht daardoor bijzonder smakelijk 
wordt. Zuurkool mag echter gerust nog 
wat „knappen" en een kooktijd van onge
veer een half uur is zeker voldoende. Dit 
bespaart brandstof en voorkomt noodelooze 
vernietiging van vitamines. 

Men moet echter op enkele kleinigheden 
letten. Gesmoorde zuurkool vordert wel de 
eenvoudigste bereidingswijze. De kool wordt 
met een bodempje water en de helft van 
de hoeveelheid vet, welke wij er voor-be
stemd hebben, opgezet. Na een half uur 
koken wordt de rest van het vet er door 
treroerd en het gerecht is klaar om te 
Worden opgediend. 

Wie een stuk spek wil laten meekoken, 

heeft geen vet van noode. Het spek gaat in 
net bodempje water en de zuurkool wordt 
er omheen gaLegd. Af en toe opletten, dat 
de bodem van de pan niet drcogkookt. 

Bij stamppot van zuurkool moet men er 
aan denken, dat het zuur een remmenden 
invloed heeft op het gaar worden van de 
aardappelen. Nu staan er twee wegen open. 
Men kan de aardappelen en de zuurkool 
afzonderlijk bereiden en voor het opdienen 
dooreen mengen. In dit geval kan tie ge
bruikelijke korte kooktijd (van belang voor 
het vitamine-behoud) worden aangehou
den. Geeft men de voorkeur aan de een-
pansbereiding, dan is een langere kooktijd 
noodig. Wij doen de zuurkool onder in de 
pan met de in vieren of achten gesneden 
aardappelen er boven op. Zij komen aldus 
minder in aanraking met het zuurkool-
water. Zuurkool en aardappelen worden 
tensilotte met het vet door elkaar gestampt. 
Bij een bereiding met spek wordt het spek 
aanstonds op de zuurkool en onder de 
aardappelen gelegd. Het spek kook dan in 
ongeveer denzelfden tijd gaar als de overige 
bestanddeelen. 

Minder bekend, maar niet minder aan
bevelenswaardig is een stampot met rauwe 
zuurkool, waarvoor men de hoeveelheid 
zuurkool per persoon kan verminderen van 
een half pond tot lyi è, 2 ons. De aardap
pelen worden in vieren of in achten ge
sneden; opzetten met een bodempje water. 
Als zij gaar zijn, wordt er zooveel melk 
over gegoten, dat de aardappelen half 
onder staan. Nadat de melk is opgekomen, 
worden de aardappelen fijngestampt, 
waarbij het vet er doorheen wordt ge
roerd. Nu gaat inmiddels de fijn gesneden 
rauwe zuurkool er doorheen, men laat alles 
goed heet worden en het gerecht, dat naar 
veler oordeel een bij'zonder smakkelijke 
stamppot mag heeten, is gereed om te 
worden opgediend. 

Wat Landbouwer en 
Tuinliefhebber interesseert 
SOJABOONEN. 

Verschillende boeren hebben een heel 
kleine hoeveelheid sojaboonen en daarom 
lijkt het ons nuttig, hierover het een en 
ander te schrijven. Samenstelling: Soja
boonen bevatten 36% eiwit, 18% vet, 
20 % koolhydraten, 5 % mineralen en 2 % 
1 ipoide. Ze bevatten dus 3 X zooveel eiwit 
als eieren, \}/2 X zooveel eiwit als bruine 
boonen en 10 X zooveel vet a's deze. Het 
centrum van de teelt is Mandjoe-Kwo. 
Daar kent men zelfs so'a-melk. soja-boter 
en soja-kaas. Omdat deze boonen zoo'n 
schitterende samenstelling hebben, zijn er 
ook in ons land al verschillende proeven 
mee genomen. Twee oorzaken hebben de 
teelt nog steeds geen ingang doen vinden. 
De soja is gevoelig voor koude en nat en 
kan daarom pas eind April, begin Mei ge
zaaid worden. Daarom is de hoeveelheid 
volkomen rijp zasfl vaak te gering. Men 
zoekt naar soorten die vroegrijp zijn en 
die een voldoende hoeveelheid op kunnen 
brengen. Kan men 2200—2400 K.G. ptr 
H.A. halen, dan is de opbrengst schitte
rend. Enkele hulpmiddelen kan men aan
wenden. Onder glas voorkiemen en de 
planties begin Mei uitpooten. Op een be
schutte plek krijgt men met wat hulp de 
boonen rijp. De sojaboon heeft ook als alle 
vlinderbloemigen behoefte aan de wortei-
knolletjesbacterie, die hier niet in den 
grond voorkomt. Men kan die speciale 
bacterie bestellen, maar ook dan is een 
stikstofbemesting noodzakelijk. Bij ?en 
bemesting in de verhouding stikstof: fos-
forzuur: kali — 6: 8: 6 werd op kleine 
oppervlakten de grootste opbrengst ver
kregen. Stengé's en bladeren leveren een 
goede hooisoort. In 't klein kan men dus 
op de boven aangegeven manier een poef 
nemen. Dr. Koch te Zeist neemt vele 
proeven met verschillend^ typen. Hij vond 
er d'.e eind Aug.—begin September droge 
peultjes hadden. H. 

HET SPROEIEN. 

Van de plantenziektenkundige dienst te 
Wageningen ontving ik een mededeeling, 
die wijst op de moeilijkheden die er zullen 
komen met de winterbespuiting van onze 
boomgaarden. Omdat er steeds grootere 
beperkingen op het gebruik van benzine 
worden gelegd vestigt de dienst er de aan
dacht op, dat ér in den a.s. winter niet vol
doende benzine voor de motorsproeima • 
chines zal zi.in. Daarom zal een zeer groot 
deel van het sproeien moeten geschieden 
met rugpulveristateurs of met zgn. ton-
spuiten. Waarschijnlijk kan dan een groot 
deel van de verstuivers, die gebruikt wer

den bij het spuiten der aardappels daar
voor worden aangewend. , 

Rubberonderdeelen worden echter bij de 
niet-automatische machines wat aange
tast door cïrbolineum. Met de rugpulveri-
sateur kan men de ondercultures, de 
struikvormen en jonge hoogstammen be
sproeien. Voor flinke hoogstammen moet 
men een tonspuit hebben, omdat; juist de 
jonge twijgen volledig bevochtigd moeten 
worden. De sproeistof moet, daarom juist 
op de hoogste punten komen. Het zal 
daarom zaak zijn, om spoedig mee het 
spuiten te beginnen. Reeds midden Decem
ber, als het geen vorst is, bij droog weer 
en zeer weinig wind kan men beginnen. 
Wil men op tijd klaar zijn, dan moet men 
vroeg beginnen, omdat het veel meer tijd 
vraagt te spuiten met de rugspuit en de 
tonspuit, dan de motorsproeiers. H. 
ALTIJD IN ORDE. 

Knap uw tuin ook 's winters op. Var-
brand de afgesneden koolstronken, breng 
het blad op de mesthoop of spit de heele 
tuin lichtjes om. Hij ziet er keurig uit en 
het ondergespitte onkruid en de bladeren 
verteeren in den winter ook, al gaat 't 
langzaam. 
CLIVIA. 

Elke plant heeft zijn rusttijd en zijn 
groeiperiode. Voor de Clivia valt die rust
tijd vanaf midden October tot eind Jan. 
In dezen tijd heeft ze weinig behoefte aan 
water. Dat wil nu niet zeggen, dat we dan 
den potgrond heelemaal droog mogen 
laten. Matig vochtig moet hij ook in deze 
rustperiode zijn. We zetten de clivia in het 
volle l.'.cht, echter niet in de zon. In een 
koele kamer staat ze nu het beste, maar 
dan heeft men er in de wintermaanden 
minder plezier van. We kunnen ze dan ook 
wel in een verwarmd vertrek zetten, maar 
daar vraagt ze natuurlijk iets meer water. 
Het is juist deze rusttijd, die de pïant 
dwingt tot bloemvorming. We laten ze die 
rust behouden tot de bloemstengel mins
tens 15 cM. lang is. Ais we even te vroeg 
met veel water geven beginnen blijft de 
bloemstengel te kort. En als we in de rust
tijd geregeld veel water verstrekken, 
krijgen we gewoonlijk heelemaal geen 
bloem. Begin dus pas weer met volop 
gieten zoodra de bloemsteel de lengte 
heeft, die we hiervoor opgaven. 
STOPPELWORTELEN. 

Dit gewas heeft de laatste jaren veel 
opgang gemaakt. En niet zonder reden, 
want de stoppelwortel levert een uitmun
tend, gezond, licht verteerbaar voedsel, 
dat rijk is aan vitaminen. Ofschoon worte

len niet tot de eiwitrijke gewassen be-
hooren, levert een goed geslaagd gewas 
toch nog ongeveer 450 K.G. ruw eiwit op, 
waarvan 175 K.G. in het loof en 270 K.G. 
in de wortelen zelf zit. We wijzen er nog 
eens speciaal op, dat het wortelloof een 
voedingswaarde bezit, die op de meeste 
boerderijen niet voldoende benut wordt, 
omdat men daar de wortelen te laat oogst. 
Om ook het loof ten volle te benutten, 
moeten we de wortelen oogsten, ̂  voordat 
de felste vorst begint. Het loof en de 
kleinste wortelen kan men dan direct op
voeren, terwijl de grootere wortels in een 
kuil bij elkaar gebracht'worden. Bij dit in
kuilen moeten we er wel rekening meë 
houden, dat wortelen graag rotten. Be
waren tusschen droog rood zand in een 
kuil is daarom aan te bevelen. Maak in eik 
geval smalle en ondiepe kuilen, en zorg 
voor luchtverversching. 
EEN LEERZAAM LIJSTJE. 

In het eerste jaarboekje van de Na Co 
Vo, dat in 1935 uitgegeven werd vonden 
we een tabel van de voedingswaarde enz. 
van verschillende groen voedergewassen. 

Omdat het groenvoer in den komenden 
winter zulk een veelbeteekenende rol zal 
spelen bij de veevoeding geven we u hierbij 
enkele onderdeelen van dit tabel, die niet 
alleen het lezen, maar ook het vergelijken 
en bewaren dubbel waard is. 

NAAM VAN HET GEWAS 

Roode stoppelhaver (geweid) 
Roode klaver 
Luzerne 
Serradella onder dekvruoht 
Incarnaatklaver 
Aardperen (topinambour) 

Snijrogge 
Wikken 
Voederlupinen 
Mergkool 
Boerekool 
Stoppelknollen 

Koolrapen 

Voederbieten 

Stoppelwortels 

knollen 

loof 
knollen 

loof 
knollen 

loof 
wortels 

loof 
wortel 

Spurrie 

U 

•ii ol 
K.G. 
8000 

35000 
40000 
15000 
18000 

40000 
25000 
25000 
25000 
40000 
25000 
20000 
30000 

7000 
40000 
10000 
80000 
8000 

25000 
16000 

'?S 
j-f 
éi 

K.G. 
290 

1050 
1360 

380 
520 

760 
300 
690 
470 
800 
625 
320 
290 
168 
640 
200 
900 
175 
270 
440 
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DEURNE. 
Ingekomen: 

F. M. v. d. Burgt, van Roosendaal. , 
P. C. v. d. Rijt, van Helmond. 
A. A. M. v. Doornen, van Tilburg. 
A. M. C. Abrams, van Baexem. 
Ph. E. Feenstra van Breda. 
G. C. Bouwmans, van Ginneken. 
P. J. Janssen, van Oeffelt. 
Th. A. Vrijnsen. van Oeffelt. 
G. T. W. Janssen, van Maasbree. 

Vert-^ken: 
C. G. M. v. d. Heijden, naar Asten. 
C. G. Peeters, naar Berkel. 
H. v. Berlo, naar Bakel. 
A. J. Kortooms, naar Helmond. 
J. G. M. Cunnen, naar St. M.chielsgestel. 
M. Proenings, naar Venlo. 
H, Maas, naar Nuenen. 

v/as, werd mij verzekerd, dat die scheids-
paal, altijd de Loop volgende, werd ge
noemd Wersvloete. Vandaar ben ik verder 
gegaan langs het beekje, dat het dorp 
Goor of broek van Mierlo (de gemene 
weide) en de Groene Gemeynte scheidt, 
tot aan een punt genaamd Eeuwdonk, 
waar de Groene Gemeynte begint. Van hier 
uiit ging ik weer langs den Loop stroomop
waarts bijna tot Egelromsputte. 

Vandaar was verder een sloot met een 
heg omzoomd, die doorliep tot Egelroms
putte, op de grens van Mierlo en Lierop. 
Nu ging het over de hei tot aan een punt 
genaamd Laeckenboom. Een grenspaal was 
daar niet te vinden, doch meerdere oude 
mannen, alsook de vorster van Lierop, 
genaamd Teunis van Bree, wiens vader 
daar ook vorster was geweest, verklaarden 
steeds te hebben horen zeggen, dat Lae-
ckenboom ongeveer op de grens van beide 
dorpen lag. Vandaar door het Loo Goor 
gingen wij linierecht af op den Bulsberg 
en vervolgens in rechte lijn naar een punt 
genaamd Hoenreboom, waar de drie ge
meenten Mierlo, Lierop en Someren samen
komen. Van dien paal ging het naar het 
punt genaamd Scherpenberg, op de schei
ding van Mierlo, Heeze en Geldrop. Ver
volgens naar den paal genaamd Rederijt, 
op de grens van Mierlo en Geldrop en 
daarna naar een anderen paal, genaamd 
Wormgrave, eveneens op de scheiding van 
die twee dorpen gelegen. Daarna ging ik 
lijnrecht door tot Vaerlesvoort op de schei
ding van Mierlo, Geldrop en Nuenen. Ver
volgens tot Berenbroek op de grens van 
Mierlo, Nuenen, Gerwen en Stiphout en 

toen recht door tot aan een waterloop, die 
Mierlo en Stiphout scheiden tot aan het 
Gasthuis of Brugske. Toen zijn we gegaan 
tot aan het punt genaamd Olijputte en 
vandaar naar het brugske op den Hel-
mondschen dijk, waar wij onzen tocht zijn 
begonnen. 

Binnen deze grenspalen is gelegen de 
heerlijkheid en dorp van Mierlo met al 
zijn onderhorige gehuchten als: 'i Hout, 
het Broek, Bekelaar, Loeswijk, Lugghen, 
enz. 

Tot zover het verhaal van den land
meter. 

Deze gehuchten zijn ongetwijfeld alle 
bekend, al worden die op het ogenblik 
soms anders geschreven. Op de stafkaart 
vinden wij bijv. in plaats van Loeswijk 
Loerwijk en in plaats van Luggken vindt 
men Luchen gespeld. Verder vinden wij op 
de kaart aangegeven: Goor, Groot Goor, 
Ganzenwinkel, Brandevoort, Schutsboom, 
Stepekolk, Luinendonk, Diepenbroek, 
Schooten en Hezerschoor. 

In de Geschiedenis van het Bisdom 
's Hertogenbosch van Coppens (1843) vin
den wij nog genoemd: Berenbroek, Hozer-
schoop of Heyerschoor, het Slot en Elmer. 

Een later Kerkelijk geschiedschrijver, L. 
Schutjes, geeft (in 1876) nog andere na
men van gehuchten, die echter veelal 
slechts in schrijfwijze met de hiervoor ge
noemde verschillen, n.1. Aardborst, Brand, 
Brandevoort, Gasthuis, Haspel, Hazenwin-
kel, Heijderschoor, Heiënd, Horst, Keke
laar, Loo, Loogoor, Loeswijk, Medevoort, 
Oudven* Sbepelikolk en Trlmpert. Aldus 

werden deze namen den schrijver volgens 
kadastrale opgave verstrekt. 

Diezelfde schrijver waagt zich cck aan 
een naamsverklaring van Mierlo. Deze 
wordt in oudere stukken ook gespeld Miiie, 
Mirloe, Mijerloe, Mierloe, en Mierloo. Het 
ontleent zijn naam aan mier, mer, mir, een 
waterpias en betekent het lo of bosch bij 
een water of broek. De naam van het dorp 
v/ijst er dus al op, dat hier in heel oude 
tijd een groot bosch gelegen heeft. 

Dat doet trouwens ook de gehuchtsnaam 
Het Hout, dat ook een oude benaming is 
voor „bos", en Horst, dat de betekenis 
heeft van „voorhout", een klein of heester-
bos vóór een groot bos. 

Het volkrijkst van al deze gehuchten is 
het Hout, wat het vooral in de laatste eeuw 
te danken heeft aan haar ligging nabij de 
zich steeds uitbreidende industriestad 
Helmond. 

In een beschrijving van de verschillende 
dorpen van Peelland van het jaar 1803 
wordt van Mierlo o.m. gezegd: „Dit Dorp 
is zeer groot en zeer uitgebreid, bestaande 
uit verscheidene Buurten; echter is dit 
Dorp niet schoon, dewijl de huizen er al te 
verspreid liggen. Het ligt éne uur ten zuid
westen van Helmond, naar welk Stadjen 
men in 1801 enen lijnregten weg door de 
heide, welke thands bebouwd wordt, heeft 
aangelegd." 

In een veel oudere beschrijving (van 
omstreeks 1645) wordt van Mierlo (hier 
Mirle gespeld) gezegd, dat het „is een oud, 
groot schoon dorp." 

(Wordt vervolgd) J. HEEREN, 

* 



Voetbal

Wederom winstkansen voor

Heimond.

Helmondia naar de Valk
en

Kolping naar Top.

Mulo voor zware uitwedstrijd.
HET ZUIDEN.

1e klasse.

UIT DE PROVINCIE 
LIESHOUT. 

— Tot geestelijk adviseur van de R. K. 
Voetbalvereniging E.L.I. alhier is door 
Z. H. Exc. M'gr. Diepen benoemd de Wel-
Eerw. heer Kapelaan A. Smulders. 

GEMEKT. 
— Z. H. Exc. Mgr. Diepen heeft benoemd 

tot Geestelijk Adviseur van het Kruisver-
bond St. Jan en van de R. K. Voetbalver-
eenlging G.V.V. te Gemert den Weleerw. 
Heer Kapelaan R. J. van Oers; van de 
R. K. Vereeniging „Het Wit-Gele Kruis" 
te Gemert dan zeereerw. heer Pastoor J. 
W. A. Kuijte. 

DEUR NE — Zeilberg. 
— De plaatselijke bureauhouder voor de 

veevoederdistributie zal in Zeilberg voort
aan zitting houden op iederen Donderdag 
van 10 uur tot half 12 voor den middag 
ten huize van H. Munsters. 

GELDROP. 
— Brand. — In den nacht van Woens

dag op Donderdag hoorde een luchtbe
schermingspatrouille geknetter nabij de 
bakkerij van den heer A. Kees. Een onder
zoek wees uit dat in de bakkerij brand 
was ontstaan. De brandweer werd gealar
meerd nadat de geheele familie die nog 
sliep was gewaarschuwd en in veiligheid 
gebracht. Er stond een dikke rook, doch 
de brandweer was het vuur spoedig mees
ter. De schade bleef beperkt tot een partij 
meelzakken in de bakkerij. 

RECHTBANK TE ROERMOND. 
Zittine van den Politierechter. 

Woensdag, 23 October. 
G. D. 33 j.; W. N. 36 j. en J. J. V. 38 j. 

arbeiders te Eindhoven, verdacht van 
diefstal van appelen uit den afgesloten 
boomgaard van Mevr. Vos de Wael te 
Sterksel: eisch en vonnis voor ieder 14 d. 
gevstr. voorwaardelijk. 

H. J. van E. 24 j., bankwerker te Hel
mond verdacht van diefstal van een rijwiel 
van J. C. van de Laak te Helmond op 4 
Aug. j.1. eisch 4 en vonnis 3 maanden 
gev .straf. 

P. J. M. 19 j., landbouwer te Someren, 
verdacht van diefstal van een legerrevol-
ver: eisch 1 maand en vonnis 14 d. gev.-
straf voorwaardelijk. 

G. H. M. 20 j.„ opperman te Asten en A. 
A. W. van B. 18 j., landbouwer te Asten, 
beiden "verdacht van mishandeling van A. 
Loomans aldaar: voor ieder eiiseh en von
nis ƒ 10 of 10 d.h. 

J. L. B. 25 j., arbeider te Helmond, ver
dacht van vernieling van een deur in café 
W. Martens aldaar: eisch en vonnis ƒ 10 
of 10 dh. 

NIETIGHEID 
VAN EEN VERZEKERING. 

„Mijnhardtjes" De Nederlandsche Pijnstillers 2 st. 10 ct. 
12 st. 30 ct. 

Procedure na een brand te Nuenen. 
Het Haagsche Gerechtshof heeft arrest 

gewezen in een procedure tusschen A. B. 
te Weert en de N.V. Brand-premie Verze
keringsmaatschappij Anno 1875 te Zaan
dijk. B. vorderde van de maatschappij uit
betaling van ruim ƒ 2000 op grond dat blij
kens Rotterdamsche-Beurs-brandpolis met 
voornoemde maatschappij een brandver
zekering was aangegaan ten aanzien van 
den geheelen inboedel van een perceel in 
de gemeente Nuenen, in welk pand een 
brand heeft gewoed, waardoor aan den 
inboedel voor ruim ƒ 2000 .schade is ont
staan. 

De maatschappij weigerde dit bedrag 
uit te betalen en stelde, dat de verzeke

ringsovereenkomst nietig was uit hoofde 
van verkeerde of onwaarachtige opgave. 
De verzekerde had namelijk verzwegen, 
dat het pand niet was een woonhuis, doch 
een café. 

De rechtbank te Rotterdam heeft geoor
deeld, dat een verkeerde of onwaarachtige 
opgave door den verzekerde is gedaan, wel
ke van dien aard is, dat zij de verzekering 
nietig maakt. Op grond hiervan is aan den 
eischer zijn vordering ontzegd. 

Van dit vonnis heeft B. hooger beroep 
aangeteekend. Het gerechtshof heeft nu 
het vonnis der rechtbank bevestigd. De 
appellant had nog een beroep gedaan op 
de in de polis voorkomende clausule, vol
gens welke de aard, inrichting, constructie, 
wijze van gemeenschap, ligging en gebruik 
van het risico aan de maaatschappij be
kend waren. Het Hof is echter van oor
deel geweest, dat dit beroep den appellant 
in de gegeven omstandigheden niet kan 
baten. 

August van Os. -f 
Te Tilburg is in den ouderdom van 57 

jaar overleden de heer August van Os. Hij 
was een veelzijdig kunstenaar, die zich 
bewoog op vrijwel het geheele breede ter
rein van de kerkelijke kunst en de kunst
nijverheid in het algemeen. 

Op het gebied van kerkelijke kunst ont
wierp hij zeer vele altaren en Hartmonu-
menten, die op vele plaatsen in ons land 
in den loop der laatste jaren werden opge
richt, zooals o.a. het hoogaltaar in een kerk 
te Arnhem, het hoogaltaar in de nieuwe 
kerk te Delft en vele andere. 

.De laatste jaren maakte hij zich voorna
melijk verdienstelijk op het terrein van 
sepulcrale kunst. Hij ontwierp zeer vele 
grafmonumenten. Dat zijn werk waardee
ring vond blijkt wel uit het feit, dat drie 
van zijn grafmonumenten werden gerepro
duceerd in het speciaal sepucraal nummer, 
dat „Het Gildeboek" in December 1933 
uitgaf. 

Hardhandige uitsmijters. 
De Bredasche rechtbank deed gisteren 

uitspraak in de zaak tegen twee inwoners 
van Roosendaal, die een cafébezoeker op 
zoo hardhandige wijze hadden buiten ge
zet, dat deze aan de gevolgen overleed. 

In den avond van Zondag 4 Augustus 
j! omstreeks ruim 8 uur ontstond in het 
café van L. M. aan de kade te Roosen
daal ruzie tusschen zekere M. G. en ze
keren W., die beiden onder drankinvloed 
verkeerden, waarbij G. een glas bier naar 
den ander gooide. Om verdere onaange
naamheden te voorkomen, gelastte de 
caféhouder G. zijn café te verlaten, doch 
daar hij zulks niet alleen kon klaar spe
len, toen de man niet ging, hielr» 34-
j arige transportarbeider F. V. uit Roo
sendaal hem hierbij een handje. Beiden 
pakten ze van G. vast en wierpen of duw
den hem naar buiten, doch op een dus
danige manier dat deze zonder de café-
trappen of trottoir te raken op den rijweg 
terecht kwam, waar hij bewusteloos bleef 
liggen. 

Het slachtoffer werd hierop naar het 
R. K. Gasthuis „Charitas" vervoerd, waar 
hij in den morgen van 5 Augustus j.1. over
leed. 

Bij den val was hij n.1. met zijn hoofd 
zoo ongelukkig op de straatsteenen te
recht gekomen, dat zijn schedel was ge
barsten, waarbij zijn hersenen zoodanig 
beschadigd werden, dat de dood moest in
treden. Op 10 October stonden L. M. en 
F. V. voor hun optreden voor de Breda
sche rechtbank terecht, mdat de dood van 
M. G. aan hun schuld te wijten was ge
weest. 

De officier van justitie achtte mishan
deling den dood ten gevolge hebbende voor 
beide verdachten bewezen', doch hij nam, 

verschillende verzachtende omstandig
heden aan. Weliswaar was het slachtoffer 
lastig en vervelend, djch dat is het risico 
van het beroep van caféhouder. De eisch 
tegen M. luidde drie maanden gevange
nisstraf. De rechtbank sprak thans ver
dachte M. vrij en veroordeelde ver
dachte V. tot twee maanden hechtenis. 

DE N.C.B. IN 1939. 

Bloeiende jeugdorganisaties. 
We ontvingen gisteren het jaarverslag 

over 1939 van den Noord-Brabantschen 
Christelijken Boerenbond. Het volgende is 
er aan ontleend: # 

Landbouwhuishoudonderwijs is gegeven 
aan totaal 1124 deelneemsters, van wie 
aan 640 een diploma kon worden uitge
reikt. 

Tengevolge van de mobilisatie onder
vond het onderwijs stagnatie. 

Alle cursussen waren z.g. jaarcursussen, 
waaraan 450 uur les gegeven wordt, n.1. 
225 uur huishoudkunde en koken; 180 
uur knippen en naaien; 45 uur land- en 
tuinbouw. Bovendien worden • door een 
priester eenige lessen in godsdienst- en 
maatschappijleer gegeven. 

Ook in 1939 waren de resultaten van 
het onderwijs gunstig. De belangstelling 
bileef nog steeds groeiende, zoodat ook nu 
weer niet aan alle aanvragen om onderwijs 
kon worden voldaan. In verband hiermede 
werden ter bevoegder plaatse stappen ge
daan om tot uitbreiding van het aantal 
cursussen te komen, wat gedeeltelijk met 
succes bekroond werd. 

Sociale cursussen werden er 215 gege
ven, die gevolgd werden door totaal ruim 
5100 leden van den R. K. J. B. 

In 131 afdeelingen werd een volledige 
landbouwcursus gegeven. 

Volledige en verkorte tuinbouwcursussen 
werden gegeven in 36 afdeelingen. 

In een 8-tal afdeelingen werden, in sa
menwerking met het Wit-Gele Kruis cur
sussen gegeven in E.H.B.O. 

De Jonge Boerenstand. 
Op 1 Januari 1940 bedroeg het aantal 

afdeelingen 258 met 9462 leden, waarvan 
in het Bisdom 's-Boseh 188 afdeelingen 
met 7287 leden en in het Bisdom Breda 
70 afdeelingen met 2255 leden. Het aantal 
afdeelingen vermeerderde in 1939 met 3 
en het aantal leden met 394. De afdeelin
gen zijn gegroepeerd in 15 kringen. 

Blijvende propaganda werd gevoerd voor 
aansluiting bij de parochieele godsdien
stige vereenigingen en voor deelname aan 
retraites. In 200 afdeelingen zijn 7116 le
den van den R. K. J. B. lid van een gods
dienstige vereeniging. 

Uit 146 afdeelingen namen 823 leden 
deel aan een gesloten retraite. 

Voor den winter 1939—1940 werd weder 
om een parochieele cursus ter godsdien
stige en cultureele vorming samengesteld, 
bestaande uit 10 lessen: 2 over den H. 
Willibrord, 4 over Katholiek gezinsleven, 
4 over „De boeren en de handel". Dese 
cursussen, die gegeven worden in 182 af
deelingen met 4243 leden, zijn nog loo-
pende. 

In 1939 werd in 209 afdeelingen een 
centraal proefveld aangelegd, terwijl in 
177 afdeelingen een gewassenwedstrijd 
werd georganiseerd met bijna 3500 deel
nemers. 

Als de meest voor het platteland ge
ëigende ontspanning wordt de ruitersport 
gepropageerd. Het aantal landelijke rij ver
eenigingen bedroeg in 1939 110 met 2193 
leden. Gehouden werden 20 landelijke rui-
terwedstrijden waarop 180 achttallen uit
kwamen, 193 individueele ruiters en 457 
springruiters. 

De gymnastiekcursussen werden in 1939 
voortgezet, terwij de noodige voorberei
dingen werden getroffen om deze cursus
sen voortgang te doen vinden in 1940. 

Organisatie van de boerinnen. 
De boerinnenbond wist zich in 1939 

sterk uit te breiden. Op 1 Januari 1940 
telde hij 173 plaatselijke boerinnen-bonden, 
waarvan 143 afdeelingen in het Bisdom 
's-HertOigentoosch, 30 afdeelingen in het 
Bisdom Breda. In 1939 werden 26 nieuwe 
afdeelingen opgericht. Het ledental be
draagt 16020 uit 11328 aangesloten ge
zinnen. 

Door de afdeelingen werden 416 verga
deringen gehouden met 27499 aanwezigen. 
Op de vergaderingen werden gehouden: 
godsdienstige en opvoedkundige lezingen 
159; organisatorische lezingen 77; huis
houdelijke lezingen 90; vakkundige lezin
gen 45; totaal 371. 

In het geheel namen 523 leden deel aan 
een retraite. 

Behalve het brengen van meerdere ken
nis en ontwikkeling dooi- middel van 
lezingen en demonstraties werden er nog 
verschillende kortere en langere cursussen 
gegeven ni. 186, die .gevolgd werden door 
3655 deelneemsters, dat is gemiddeld 20 
per cursus. 

Het ging in 1939 met den boerinnen-
bond, danik zij den krachtigen moreelen-
en financieelen steun van den N.C.B., de 
medewerking van de geestelijkheid, de hulp 
van de N.C.B.-leerare&sen, van verschillen
de priesters, die lessen gaven en de vele 
land- en tuinbouwonöerwijzers, weer hoo
ger op. Steeds duidelijker blijkt de groote 
weldaad, die de boerinnenoriganiisatie 
brengt aan de boerenvrouwen en -meisjes 
en daardoor aan den geheele boerenstand. 

ONZE SPORTRUBRIEK. 

Helmond is momenteel lang niet slecht 
op toer. Bij twee uitwedstrijden in Limburg 
twee punten meebrengen is lang geen 
slecht resultaat. Op grond van deze laatste 
successen mag men aannemen, dat de 
geel-zwarten, nu ze morgen de Tilburgsche 
tricolores,, Willem H, op Houtsdonk ont
vangen, zelfs voor de volle winst kunnen 
zorgen. Zonder de krlcht van de Tilburgers 
te willen onderschatten, gelooven we dat 
Helmond inderdaad reëele winstkansen 
bezit. En het zou, 'dit in acht genomen, wel 
zeer jammer zijn als Helmond die kansen 
niet nauwgezet waarnam. Winnen de geel
zwarten immers dan staan ze er met meer 
dan de helft van het hoogst behaalde aan
tal punten voor de naaste toekomst alvast 
heel goed voor. 

NAC speelt thuis tegen M.V.V. We heb
ben Zondag tegen Roermond gezien, dat de 
Bredasche club het ex soms aardig bij kan 
laten zitten, anders zouden we zeggen, dat 
de thuisclub royaal moet winnen. Het feit, 

dat NAC, om nog ooit tusschen de kam
pioenspretendenten te raken, persé winnen 
moet, geeft misschien wel den doorslag. 

We rekenen bij Longa-Roermond op een 
kleine overwinning voor de thuisclub, al 
zou het ook thans weer mogelijk zijn, dat 
de LimburigiSiChe jongens voor een verras
sing zongen. 

Juliana heeft het morgen vrij gemakke
lijk evenals trouwens ook haar naaste con
currenten PSV en Eindhoven. De Limburg-
sehe kampioenen moeten naar NOAD. Al 
mag men NOAD nooit onderschatten, toch 
moet men aannemen dat Juliana de volle 
winst meeneemt. Hetzelfde kan worden 
.gezegd van Eindhoven, dat B.V.V. thuis 
krijgt. De lui van den Aalsterweg zullen er 
niettemin verstandig aan doen, zich te 
herinneren, dat een destijds onderschat 
BW de PSV-ers in eigen huis de les las. 
PSV zelf gaat morgen naar Bruneum, zon
der twijfel met geen andere bedoeling dan 
om Limburgia de vijfde nederlaag toe te 
brengen. En zeer waarschijnlijk zullen ze 
daar vlot in slagen. 

2e klasse C. 
Helmondia krijgt morgen de zware reis 

te doen naar de Valk. Tot voor kort zouden 
we de roodbaadjes waarlijk geen schijn van 
kans hebben gegeven maar na j.1. Zondag 
tegen Kolping is onze waardeering toch 
gewijzigd: we geven Helmondia wel kans. 
Het wordt natuurlijk een zeer zware partij 
en er zal inderdaad om de knikkers ge
vochten worden, maar reëele kans voor 
Helmondia is er, als ze het spelsysteem en 
enthousiasme van Zondag in den strijd 
brengt. 

Kolping moet naar TOP in Oss. We zijn 
benieuwd hoe de roodbroeken zich na hun 
jongste nederlaag zullen houden. Oss be-
teekent nogal veel in deze klasse en de 
Kanaaldijikers zullen van aanpakken moe
ten weten. Maar dan geven we ook hun een 
goede kans op een, zij het dan kleine zege. 

Het krachtsverschil tusschen Wilhelmina 
en Zwaluw is zoo evident en groot dat we 
in deze ontmoeting de Bosschenaren met 
vlag en wimpel als overwinnaars te voor
schijn zien treden. 

Een semi-derby hebben we in den Bosch 
waar SVD Schijndel op bezoek krijgt. In 
het normale geval houdt SVD beide punten 
wel thuis. 

Brabantia moet naar ESV, een derby die 
we in een royale zege voor de ex-IVCB-ers 
zien eindigen. 

In Waalwijk, waar WSC Picus onmoet 
kan het nog wel eens spannend worden. 
We geven de Eindhovenschen, die op papier 
favoriet zijin, nog lang niet gewonnen. 
Meeste kans, dat er een gelijk spel uit 
voortvloeit. 

Nevelo—RK. T.V.V. wordt naar ons ver
moeden een keine zege voor de thuisclub. 

3e klasse G. 
Ook Mulo maakt een gevaarlijke trip. De 

geelblauwen moeten n.1. naar Weert om 
Wit-Zwart, dat de leiding heeft, slag te 
gaan leveren. Nu heeft Mulo voldoende 
getoond zich van klinkende namen en 
hooge posities weinig aan te trekken, maar 
of er morgen een volle winstkans is, geloo
ven we te moeten betwijfelen. We wach
ten met meer dan gewone belangstelling 
den uitslag af. 

Tongelre gaat bij Geldrop een gedeci
deerde nederlaag halen, de zesde in suc
cessie ! 

G.V.V. dat morgen naar Woensel moet 
geven we al even min rael kans. 

Valencia en Traplust zorgen zeker voor 
een spannende partij. Als het geen zege 
voor de bezoekers wordt* krijgen we mor
gen een gelijkspel te noteeren. 

Tivoli heeft morgen een klein kansje om 
haar eerste overwinning op V.S.V. te be
halen. 

4e klasse H. 

H.T.M.S. moet naar Beek en Donk om 
Sparta, een evenwaardige ploeg, voor zoo
ver men het thans berekenen kan, te be
kampen. Beide ploegen hebben een gelijk 
aantal winstpunten. Wie wint, marcheert 
glansvol aan den kop. Als we het laatste 
H.T.M.S.-succes, de 11—2 overwinning op 
Mierlo-Hout tot maatstaf nemen, durven 
we een zege voor de Helmondsche ploeg 
voorspellen. 

Eli—Mierlo-Hout zal eveneens onder 
spanning verloopen. Wie winnen zal, dur
ven we waarlijk niet voorspellen, al geven 
we de Houtschen nog wel de beste kans. 

Reserve 2e klasse B. 

Hier vindt alweer een derby plaats: 
Mulo 2—Kolping 2. De roodbroeken zullen 
hier wel aan het langste eind trekken. 

Helmond 2 moet naar Brabantia 2, een 
reisj e dat voor de geelzwarten waarlijk niet 
zonder gevaar is. 

Tivoli zal tegen E.S.V. 2 wel het onder
spit moeten delven, evenals we dit van 
Eindhoven 4 in haar ontmoeting tegerl 
P.S.V-. 4 verwachten. 

De Valk 3—Woensel 2 eindigt naar we 
verwachten in een zege voor de gasten. 

Hockey 
R. K. H. C. „UNO ANIMO." 

Zondag as. staat voor ons de uitwedstrijd! 
tegen Play-Fair uit Tilburg op het pro
gramma. 

Onze dames, die Zondag 1.1. tegen een 
onvolledig Hoco slechts een gelijk spel wis
ten te bereiken, zullen terdege op moeten 
passen, willen zij' tegen Play-Fair een gun
stiger uitslag bereiken. 

Wij hopen echter, dat de wedstrijd van 
Zondag IJ. een grondige aansporing voor 
haar zal zijn geweest, zoodat we eenigsizins 
geruster den uitslag van morgen tegemoet 
kunnen zien. 

Gezien de plaats die onze heeren, na de 
3—2 overwinning op Hoco, thans innemen, 
zou men genegen zijn voor hen op een 
overwinning te rekenen. Men dient er ech
ter rekening mee te houiden, en het zal be
slist niet zoo gemakkelijk gaan, om beide 
puntjes mede te brengen. 

Op verzoek van het voormalige E.M.H.C. 
wordt hedenmiddag op ons terrein een 
heerenwedstrijd gespeeld. De heeren die 
voor dezen vriendschappelijfcen wedstrijd 
een aanschrijving hebben ontvangen, re
kenen er wel op om 3 uur aanwezig te zijn. 

P. en P. Uno Animo. 

De historische pothuizen van Amsterdam waren altijd het 'domein van de 
vlijtige schoenmakers. — Stechts enkelen zijn deze traditie trouw gebleven 

(Foto Pax-HoHand) 
Het vee wordt voor de koude wintermaanden naar de warme stallen gebracht. In Giethoorn, waar alle verkeer te water 
geschiedt, moet ook het transport van de koebeesten uit het land naar de stallen per schuit gebeuren (Foto Pax Holland) 


