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Tweede onderhoud
Fuehrer—Molotov
Ontmoeting met Goering
en Rutlolf Hess.
BERLIJN, 13 November.
Van semi-officieele zijde wordt gemeld:
De Führer heeft in zijn woning in de
nieuwe rijkskanselarij een tweede bespre
king gevoerd met Molotov. Bij de gedachtenwisseling waren wederom de rijksmi
nister van buitenlandsche zaken. Von Ribbentrop, en de plaatsvervangende volks
commissaris van buitenlandsche zaken, Dekanosow, aanwezig. De functies van tolken
werden uitgeoefend door den ambassade
raad Hilger van de Duitsche ambassade in
Moskou en den ambassade-secretaris Pawlow van de Sovjet-Russische ambassade in
Berlijn.
BERLIJN, 13 November.
Van semi-officieele zijde -wordt gemeld:
De Führer heeft hedenmiddag oin twee
uur in zijn woning in de oude rijkskanse
larij ter eere van den voorzitter van den
raad van volkscommissarissen der SovjetUnie en volkscommissaris voor buitenland
sche zaken, den heer Molotov, een noen
maal in beperkten kring gegeven, waartoe
eeinge heeren uit het gezelschap van den
hoogen Russischen gast, alsmede van Duit
sche zijde de rijksminister van buitenland
sche zaken, de chef van het opperbevel van
de weermacht en eenige leden van den per
soonlijken staf van den Führer waren uitgenoodigd.

ONDER HET PUIN VAN CARLTONWOLKENKRABBER.
BOEKAREST, 13 November. (D. N. B.)
De Roemeensche hoofdstad staat
nog
steeds onder den alles overheerschenden
indruk van de groote aardbeving van Zon
dagochtend. Talrijke straten, vooral in het
centrum der stad, zijn nog steeds in ver
band
met instortingsgevaar der bescha
digde huizen voor het verkeer gestremd.
De opruimingswerkzaamheden bij de om
streeks zes meter hooge hoopen puin ter
plaatse van de» ingestorten Carlton-wolkenkrabber zullen waarschijnlijk nog min
stens een week duren.
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Artikel 4.
De organisatiecommissie kondigt beschik
kingen van algemeenen aard in overeenstem
ming' met den secretaris-generaal van liet de
partement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart in den Nedèrla'ndschen Staatscourant af.

Zooals reeds medegedeeld, bevatte het
Verordeningenblad van Dinsdag een
be
sluit van den secretaris-generaal van - het
Artikel 5.
departement van
Handel, Nijverheid
en
De bedrijfsorganisaties en andere organi
Scheepvaart betreffende den opbouw van
saties van het bedrijfsleven, alsmede onder
een zelfstandige organisatie ter ontwikke
nemers en ondernemingen zijn verplicht de
ling van het bedrijfsleven.
organisatiecommissie, zooveel in hun vermo
In aansluiting op hetgeen wij reeds mede gen ligt, te steunen, gevraagde inlichtingen
te verstrekken en de voorgeschreven aangif
deelden, laten wij hieronder nog den inhoud
ten te doen.
der uitvoeringsbesluiten volgen.
Artikel ü.
Het eerste uitvoeringsbesluit bepaalt:

De leden der organisatiecommissie even
als alle andere personen, die door haar bij do
uitoefening van haar taak worden betrokken,
zijn verplicht tot geheimhouding van alle za
1. Voor de opbouw van een zelfstandige
ken- en bedrijfsgeheimen, waarvan zij bij de
organisatie ter ontwikkeling van het bedrijfs
uitoefening van hun functie kennis krijgen.
leven wordt een organisatiecommissie inge
De plicht tot geheimhouding blijft ook na be
steld.
ëindiging van de uitoefening der functie be
= 2. De leden en de voorzitter worden door
staan.
den secretaris-generaal van het departement
Artikel- 7.
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart uit de
kringen van het bedrijfsleven benoemd en
Dit besluit kan worden
aangehaald
als
door hem ontslagen. Zij genieten geen bezol
„eerste uitvoeringsbesluit organisatie bedrijfs
diging. Zij oefenen hun taak uit met inacht
leven 1940".
neming van de belangen van het geheele eco
nomische leven.
Artikel 8.
3. Het bureau der organisatiecommissie is
Artikel 1.

slachtoffer
den
ter
oorlog
een slachtoffer
van den
oorlog
ter
Een Engelsch transportschip, dat in
een der havens aan de Kanaalkust
door een voltreffer tot zinken werd
gebracht
(Foto Weltbild)
Een

van

zee.

ACCOORD TE BATAVIA
BEREIKT.
INZAKE

OLIELEVERANTIES

INDISCHE

AAN

JAPAN.

AMSTERDAM. 13 November. (A. N. P.)
Te Batavia werd heden bekend gemaakt,
dat de onderhandelingen tusschen de Bataafsche
Petroleum Maatschappij' en de
Nederlandsche Koloniale Petroleum Maat
schappij, eenerzijds en de Vertegenwoordi
gers der Japansche oliebelangen ander
zijds, geëindigd zijn met een accoord.
Over dit accoord deelt een particulier com
muniqué het volgende mede: Thans is voorzien
in contracten van zes maanden tot een jaar,
waarbij Nederlandsch-Indië aan Japan jaar
lijks 7G0.000 ton ruwe olie en 050.000 ton 'olie
producten zal leveren boven het kwantum, dat
reeds -jaarlijks doo^ Nederlandsch-Indië aan
Japan
wordt geleverd. Met inbegrip van dil
laatste zal Japan nu een jaarlijksche hoeveel
heid van 1.8 inillioen ton olieproducten ont
vangen.

Ontploffingen en branden
in de Vereenigde Staten.

gevsetigd te 's-Gravenhage. De organisatie
commissie kan bedrijfsorganisaties en andere
organisaties van het bedrijfsleven doen bijdra
gen in de kosten van het bureau.
Artikel 2.
1. De organisatiecommissie heeft tot taak
alle voorbereidende, maatregelen te treffen, ge
schikt en noodig om een zelfstandige organi
satie van het bedrijfsleven op te bouwen. Zij
is met name bevoegd:
a. Bedrijfsorganisaties in te stellen, als uit
sluitende vertegenwoordiging van de betrok
ken takken Van bedrijf te erkennen en te be
palen voor welk gebied van het bedrijfsleven
zij bevoegd zijn.
1». Bedrijfsorganisaties te ontbinden, te
vereenigen en voorschriften omtrent het be
heer en het gebruik van hun vermogen te
geven.
c. Het statuut van bedrijfsorganisaties te
wijzigen en aan te vullen.
(I. Voorzitters en directeuren, alsmede an
dere functionarissen van bedrijfsorganisaties
aan te stellen en te ontslaan.
c. Voor ondernemers en ondernemingen
het lidmaatschap van een bedrijfsorganisatie
verplicht te stellen.
f. Overeenkomstige maatregelen voor an
dere
organisaties
van het bedrijfsleven te
treffen.
2. Bedrijfsorganisaties -zijn die organisa
ties en vereenigingen yam organisaties, welke
de behartiging van de bedrijfsbelangen van
ondernemers en ondernemingen tot taak heb
ben. In geval van twijfel beslist de organisa
tiecommissie of van een bedrijfsorganisatie
sprake is.
3. De organisatiecommissie treft de in
lid 1, onder b en f bedoelde maatregelen in
overeenstemming met den secretarisgeneraal
van het departement van Handel, Nijverheid
en Scheepvaart.

NEW YORK, 13 November (D.N.B.).
In den loop van den nacht zijn hier nog meer
berichten over ontploffingen en branden in
verschillende landsdeelen der Vereenigde Sta
ten binengekomen. TeCanton (Ohio) is een
olietank van de Alleghany Oil Company uit el
kaar gesprongen en in brand geraakt. De raf
finaderij bezit 15 tanks, doch de brand kan tot
nu toe tot zijn haard beperkt blijven. Te OklaArtikel 3.
homa-City ontplofte een olietoren en bescha
digde, resp.-vernielde de omliggende installa
Ter uitvoering van haar taak kan de orga
ties. Voorts is een brand ontstaan in het droog
dok van Seattle. Deze kon echter gebluscht nisatiecommissie, in het bijzonder in verband
worden, voordat groote schade was aangericht. met de in het eerste lid van artikel 2, onder
a tot en met f genoemde maatregelen:
a. Commissies voor afzonderlijke takken
van bedrijf of vakken, alsmede voor andere
organisaties van het bedrijfsleven instellen en
EEN
ONWAARSCHIJNLIJK
hun tafak en bevoegdheden bepalen voor zoo
ver deze niet vallen onder de in artikel 2
GERUCHT.
aan de organisatiecommissie voorbehouden
bevoegdheden.
WASHINGTON, 12 November (D.N.B.).
b. Aan bedrijfsorganisaties en andere orga
De geruchten, volgens welke generaal Pers- nisaties van het bedrijfsleven opdrachten en
hing als ambassadeur naar Vichy zou worden instructies geven, met bindende kracht ook
gezonden, zijn door staatssecretaris Huil vol voor hun leden. De hieruit voortvloeiende
strekt onwaarschijnlijk genoemd. Persching is, kosten komen ten laste van de bedrijfsorga
nisaties en de andere organisaties van het be
zooals men weet, ruim 80 jaar oud.
drijfsleven.

Dit besluit wordt afgekondigd in de Neder
landsche Staatscourant en treedt in werking
op den dag zijner afkondiging.
Hel
volgt:

tweede

uitvoeringsbesluit

luidt

alsi.

Artikel 1.

1. Hel bedrijfsleven wordt naar de aard
der bedrijven in door de organisatiecommis
sie ingestelde en erkende bedrijfsorganisaties
georganiseerd.
2. De industrie (waaronder begrepen de
krachtbedrijvcn), het ambacht, de handel
(waaronder begrepen het hotel-, café-, restau
rant- en pensionbedrijf), het bankwezen, hef
verzekeringswezen, alsmede het verkeerswe
zen worden elk in een afzonderlijke organi
satie ondergebracht.
3. Het onderbrengen in centrale organisa
ties kan ook op andere wijze geschieden.
Artikel 2.
1. De centrale organisaties worden onder
verdeeld in hoofdgroepen en zoo noodig in
vakgroepen.
2. De centrale organisaties kunnen plaat
selijke afdeelingen instellen.
3. De hoofd- en vakgroepen kunnen plaat
selijke en gewestelijke afdeelingen instellen.
Artikel 3.
1. De Organisatiecommissie bepaalt bij
algemeene beschikking, in overeenstemming
met den secretaris-generaal van het depar
tement
van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, indeeling en grenzen van het gebied
van het bedrijfsleven, waarvoor de bedrijfs
organisaties bevoegd zijn. Door zoodanige be
schikking worden ondernemers en onderne
mingen (natuurlijke en rechtspersonen die op
het betrokken gebied van het bedrijfsleven
werkzaam zijn, dan*wel zoodanige werkzaam
heid aanvangen) bij de bevoegde centrale orga
nisatie aangesloten. Onder ondernemingen
worden ook de bedrijven van publiekrechte
lijke lichamen verstaan.
#
2. De verdeeling van de leden
over de
lagere organisaties geschiedt door de centrale
organisatie. Is een onderneming werkzaam op
het gebied van meer dan één bedrijfsorgani
satie, dan wordt zij als hoofdlid in die be
drijfsorganisatie ingedeeld, op
het
terrein
waarvan 't voornaamste deel harer werkzaam
heid ligt. In andere organisaties wordt -/j als
vaklid
of,
ingeval van onbelangrijke resp.
slechts in hulpbedrijf plaats vindende werk
zaamheid, als niet-betalend bijzonder lid inge
deeld.
3. Het lidmaatschap van een bedrijfsorga
nisatie houdt op met het blijvend stopzetten
van de werkzaamheid, welke de grondslag van
dat lidmaatschap vormt.
Artikel 4.
Dit besluit kan worden aangehaald als:
„tweede uitvoeringsbesluit organisatie bedrijfs
leven 1940".

Duitsche pioniers en soldaten van het luchtWapen arbeiden daar dag en nacht zij aan zij
met Roemeensche militairen, brandweer en
vrijwillige manschappen der legionnairs. Mijn
werkers
uit het steenkoolgebied van Petroschen in Zevenburgen zijn bezig een ondergrondsche gaanderij te maken naar de beide
kelderruimten, vanwaar Zondag levensteekens
van de bedolvenen waren te hooren. Ook door
het aanleggen van loodrechte schachten tracht
te men de overlevenden te redden, dóch deze
pogingen heeft men o.m. op grond van ontplof
fingsgevaren, moeten opgeven. Men neemt al
gemeen aan, dat de overlevenden in de kelder
ruimten intusschen een vreeselijken dood zijn
gestorven. Door het barsten der watcrleidingsbuizen staat de kelder tot drie meter onder
water. Verder kan worden aangenomen, dat
door den brand in de olieketels der centrale,
verwarmingsinstallatie vele bedolvenen
zijn
gestikt of -verbrand, voor zoo ver zij niet ver
dronken of door de neerpersende compacte
puinmassa's verpletterd zijn.

Artikel 5.
Dit besluit wordt afgekondigd in de Neder
landsche Staatscourant en' treedt in werking
op den dag zijner afkondiging.

DE AANSLAG OP DEN BISSCHOP
VAN AVEIRO.
LISSABON, 13 November (D.N.B.).
De aanslag welke eergisteren kort voor de
opening van het Koloniale Congres alhier door
een 46-jarigen Indiër gepleegd is en daarbij de
Aartsbisschop van Aveiro en de kleinzoon van
den president der republiek door messteken
zwaar gewond werden, heeft onder de Portugeesehe bevolking geweldig opzien gebaard. De
toestand der beide slachtoffers blijft ernstig.
Uit alle deelen des lands worden betuigingen
van sympathie voor de heide slachtoffers ont
vangen. Het politie-onderzoek heeft vastgesteld
dat de dader een erfelijk belast alcoholicus is,
die reeds een tijdlang in het krankzinnigenge
sticht heeft doorgebracht.

Bü het wegvoeren van het puin stuit men
steeds weer opnieuw op lijken, die voor een
deel reeds tot ontbinding overgaan. Tot
vanochtend waren reeds 81 dooden gebor
gen, terwijl men op den eersten dag der red
dingswerkzaamheden
84
gewonden kon
bergen. Men neemt aan, dat nog minstens
70 lijken onder het puin begraven liggen.
Het O. M. heeft wegens dood door nalatigheid
bevel gegeven tot arrestatie van de bouwonder
nemers van den Carlton-wolkenkrabber.
Koning Michael heeft Dinsdag twee rnaal een
bezoek gebracht bij de reddingswerkzaamhe
den bij den wolkenkrabber. Generaal Antonescu vertoefde voor zijn vertrek naar Rome
in bet door de aardbeving bijzonder zwaar ge
teisterde Campinaj het. centrum van hel petro-

—

's-HERTOGENBOSCII.

Het interview met Kennedy
WASHINGTON, 12 November. (D.N.B.).
Staatssecretaris Huil heeft geweigerd een
standpunt te bepalen ten aanzien van het in
terview met Kennedy. In Washingtonsclie krin
gen is men echter overtuigd van den juistheid
Van Kennedy's woorden, De vrijmoedige ver
klaringen van den ambassadeur hebben zooveel
opzien gebaard, dat ook de Washington Post en
de Washington Times Herald den tekst hebben
afgedrukt.
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Inhoud-van de uitvoerings
besluiten.

ROME, 13 November. (Stefani).
De bladen hechten groote beteekeriis aan het
bezoek van volkscpmmissaris Molotov aan Ber
lijn. De „Corriera della Sera" meent, dat de
weerklank welke dit bezoek in de wereld heeft
een bevestiging is, dat men in de bijeenkomst
van Berlijn een nieuwen slag ziet tegen de Engelsche diplomatie, die haar sinds lang gevolgdo politiek thans definitief ziet ineenstorten.
De reis van Molotov naar .Berlijn is een nieuw
sprekend voorbeeld voor de superioriteit der
diplomatie der as. Het zwijgen, waarmede En
geland het bezoek van den volkscommissaris
gadeslaat, is de sprekendste bevestiging voor
de groote beleekenis van deze reis. De „Messaggero" Iaat uitkomen, dat
het bezoek van
Molotov aan Berlijn in Londen groote bezorgd
heid wekt, hetgeen duidt op de positieve be
teekenis van het eerste bezoek, dat de volks
commissaris van buitenlandsche zaken het bui
tenland brengt. Het is zeker besluit 't blad, dat
dit niet de eenige reden is van de opgewon
denheid der regeei;ing-Churchill bij het ingaan
van den winter. De „Popoio di Roma" schrijft,
dat het bezoek van Molotov een nieuw bewijs
is voor de aftakeling van de Britsche macht.

Tragische tooneelen
te Boekarest.

— ""IïL. 3545

Corporatieve ordening van het
bedrijfsleven

BERLIJN, 13 November. (D. N. B.)
De rijksmaarschalk van het groot-Duitsche
rijk Herman Goering, heeft Woensdagmiddag
den voorzitter van den raad van volkscommis
sarissen en volkscommissaris voor buitenland
sche zaken der URSS, Molotov, ontvangen en
met hem een langdurig onderhoud gehad in den
geest van de Duitsch-Russische vriendschappe
lijke betrekkingen.

BERLIJN, 13 November.
Officieus wordt gemeld:
„Naar men verneemt, heeft het bezoek, dat
Molotov Vandaag aan den Führer heeft ge
bracht, langer dan vier uur geduurd. Rruim
drie uur daarvan waren gewijd aan de reeds
Van Duitsche zijde waren o.a. aanwezig: de gemelde besprekingen".
rijksminister van buitenlandsche zaken, Von
Ribbentrop, de chef van het opperbevel der
BERLIJN, 14 November. (D. N. B.)
weermacht, generaal veldmaarschalk Keitel
De rijksminister van buitenlandsche zaken
rijksminister dr. Goebbels, rijksorganisatielei von Ribbentrop heeft Woensdagavond met den
der dr. Ley, rijksperschef dr. Dietrich, de chef Russischen volkscommissaris van buitenland
der kanselarij van den Führer staatsminister sche zaken Molotov het laatste onderhoud ge
dr. Meissner, de Duitsche ambassadeur in Mos had dat een paar uur duurde.
kou, Von Schulenburg.
De heer Molotov werd om kwart voor twee
door den chef van het protocol gezant freiherr
Von Doernberg van kasteel Bellevue afgehaald leunigebied. Hij heeft zich persoonlijk over
en per auto naar de rijkskanselarij gebracht
tuigd van den stand der 'hulpmaatregelen. Voor
De Führer verwelkomde zijn gast in de met zoo ver tot, dusver vaststaat heeft de petrobloemen versierde ontvangstzaal in zijn wo leumprodiictie en ook de verwerking fier ruwe
ning. Nadat de Duitsche en Russische fotogra olie door de aardbeving niet in het minst gele
fen en filmoperateurs gelegenheid hadden ge den..
i
kregen om eenige opnamen te maken, namen
Het ministerie van financiën in Boekarest is
de heeren in de eetzaal der woning van den door de aardbeving zoo zwaar beschadigd dat
Führer aan de ovale tafel plaats en wel rechts het moest worden ontruimd. De verschillende
van den Führer de heer Molotov.
afdeelingen van het ministerie zijn verdeeld
over
verscheidene
openbare gebouwen der
BERLIJN, 13 November. (D. N. B.'»
stad. Het gebouw der Staatsopera in Boekarest
De plaatsvervanger van den Führer, rijks is zoo zwaar gehavend, dat verwacht moet
minister Rudolf Hess, heeft Woensdagochtend worden dat het niet meer kan worden hersteld,
den voorzitter van den raad van volkscommis Tot nader order moest de Staatsopera gesloten
sarissen der URSS en volkscommissaris voor worden.
buitenlandsche zaken, Molotov, ontvangen.
Uit Vaslui in Moldavië wordt gemeld, dat
daar de helft van,alle huizen onbewoonbaar is
geworden. Het spoorwegverkeer verloopt in 't
geheele land weer normaal met uitzondering
van een klein zijspoor in Moldavië waar het
verkeer door beschadiging van bruggen nog
niet kon worden hervat.
De regeering is door een wet gemachtigd
beschadigde huizen, -die door hun eigenaars
TALRIJKE SLACHTOFFERS
worden verlaten, in bezit te nemen.-
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Londen telde vorige maand
6334 dooden.

gebeurtenissen
in
den
in
Balkan.
de
Griekenland
Bij
oorlogshandelingen
der
de
Britsche
de
aandacht.
vraagt
houding
strijdkrachten
IVe gebeurtenissen
in den
Balkan.
By
de
oorlogshandelingen
in
Griekenland
vraagt de
houding
der
Britsche
strijdkrachten
de
Een Engelsehc troepenafdeeling saat aan land voor de hulpverleening.
(Foto Weltbild.)
De

BERLIJN, 13 November (D.N.B.).
Volgens een mededeeling van het Britsche
ministerie voor de binnenlandsche veiligheid,
ziin de vorige maand in Engeland 6331 nersonen
bij luchtaanvallen gedood, 8695 personen be
kwamen zoo zware verwondingen, dat zij noif
in ziekenhnizen worden verpleegd.
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Hoofdpijn en Kiespijn
DUITSCH
Hartjes van Mijnhardt stillen vlug.
Doos 30 en 50 ct.
LEGERBERICHT.
De Germaansche
BERLIJN. 13 November (D.N.B.).
gemeenschap.
Het opperbevel van de weermacht maakt

Van dat oogenblik af werden zij wat Bruno
Brehm noemde „volkeren in een pension
Hun leven werd aan de historie ontrukt. Het
Germaansche particularisme overwinnen, zoo
betoogt dr. Megerle, beteekent niet onderwer
ping en verlies van vrijheid en eigen karakter,
maar vrije, eervolle en gelijkgerechtigde terug
keer der Germaansche „volkeren- in een pen
sion" naar liet echte, politieke leven, dat vorm
geeft aan menschen en volkeren.
De schrijver betoogt dan, dat het Duitsche
vo'lk een hoog oordeel heeft over de waarden
als mensch en ras van deze volkeren en besluit
zijn artikel als volgt: de jeugd van deze landen
zal het oogenblik begrijpen en aanpakken. Zi.'
voelt met haar gezonde instincten, dat er voor
een man en een volk nog iets edelers, iets be
ters bestaat dan een materieel geluk in een
boekje. Zij zal weer deelnemen aan een groote,
Eur.^a opbouwende lotsgemeenschap. Zij zal
bereid zijn, tezamen met het jonge Duitsche
volk, het vraagstuk van het Germaansche par
ticularisme aan te pakken.

aanwezige petroleum aan de oppervlakte kan
worden gebracht, terwijl 80 procent niet be
reikbaar is. In den laatsten tijd hoeft men ge
tracht, door middel van een bijzondere inrich
ting lucht of aardgas in dc boorgaten te pom
pen, ten einde op deze wijze de petroleum om
hoog te persen.
Bovendien tracht men het denkbeeld te ver
wezenlijken om de petroleum onder de aarde
te vergassen. Men stelt zich echter gunstiger
resultaten voor van het bouwen van schachten,
die goedkooper zijn en tot op elke gewenschte
diepte kunnen worden aangebracht.
Het verbruik van minerale oliën over de
geheele wereld werd in 1938 geschat op onge
veer 250 millioen ton, waartegenover een pro
ductie van ongeveer 271 millioen ton staat
Hiervan verbruikten de Vereenigde Staten 14<j
millioen ton; de Amerikaansche productie be
droeg 180 millioen ton.
West- en Midden-Europa verbruikten in 1938
35 millioen ton.

Donderdag 14 Novemlïe-

Dal vindi moeder leuk!

'n ONTBIJTLAKEN

OF I E T S D E R G E L I J K S V A N

Fa. M. ADELMEUER

bekend:
Terwijl liet Britsche lucht wapen in den HET DOEL DER REVOLUTIE VAN DE
nacht van 11 op 12 November door storm en
MARKT 7.
TELEFOON 4124.
TWINTIGSTE EEUW.
gevaar voor ijsafzetting niet kon optreden, zet
ten de Duitsche gevechtsformaties hun vergelDe diplomatieke medewerker van de „Berdingsvluchten naar Londen met succes voort.
deels opnieuw flinke verliezen werden geleden.
Ook in den loop van 12 November vielen zy
liner Boersen Zeitung", Karl Megerle, keert
De koersdaling heeft nog geen aanleiding ge
Londen aan. Een gasfabriek en pakhuizen in
zich
in
een
verhelderende
beschouwing
te
Kensington kregen zware treffers. Voorts wa
geven tot een nieuwe koopbpweging, integen
gen het „particularisme" van de landen en
ren succesvolle bomaanvallen gericht op ha
deel schijnt het wel, alsof met het achteruit
vencomplexen en verkeerswerken, pakhuizen,
stammen van Germaansch karakter in Euro
gaan van de noteeringen de neiging om tot rea
wapenfabrieken en een electrische centrale in
lisatie over te gaan. grooter wordt. Terwijl no&
pa. Voor de landen van overwegend Ger
Zuid-Engeland. Voortgegaan werd met het leg
kortgeleden de vraag verreweg overheerschend
maansch
karakter,
zoo
betoogt
de
bekende
gen van mijnen voor Britsche havens.
was, terwijl daartegenover vrijwel geen aanbod
schrijver, bestaan er groote mogelijkheden
Het transport maakt de petroleum duur. bestond, is thans het tegenovergestelde het ge
In den nacht van 12 op 13 November wier
pen eenige Britsche vliegtuigen bommen in
om in de nieuwe Europeesche ordening
val en in dit opzicht is de mentaliteit van da
West-Duitschland, die bijna uitsluitend in het
De plaatsen, waar de bodem petroleum bevat, beurs nog geenszins veranderd, want ook thans
een plaats in te nemen, niet als elementen
open veld terecht kwamen en daar slechts
liggen ver uiteen verspreid over de aarde. De is een scherpe opwaartsche beweging, gevolg'l
die slechts geleid worden, maar als gelijk
schade aan de velden aanrichtten. Slechts in
door een heftige inzinking. Van de cultuuraanvoornaamste producenten zijn:
waardige leden eener te vormen pan-Gereen plaats werd een woonhuis getroffen. Twee
deelen waren H.V.A.'s bij de opening eenigo
Rusland
30
millioen
ton
huizen alsmede een waterleiding werd bescha
SYNTHETISCHE SMEEROLIE
maansche gemeenschap, om actief en met
punten lager en nadat nadien een verlies van
Venezuela
29
millioen
ton
digd en verscheidene personen die niet in de
een zevental punten werd geleden, kon vrij goed
medezeggenschap aan de totstandkoming
EN BENZINE MOETEN
Iran
11 millioen ton
schuilplaats waren gewond. Elders ontstond
weerstand worden geboden, maar aan het ein
.
Ned.
Oost-Indië
9
millioen
ton
van
deze
nieuwe
ordening
mede
te
werken.
schade aan "een spoorlijn, welke snel hersteld
UITKOMST BRENGEN.
de van het liedje kwam wederom weer mate
Roemenië
6,7
millioen
ton
kon worden. Aan Duitsche zijde werden gis
riaal aan de markt, zoodat de koers weer ver
Mexico
5,4 millioen ton
teren geen verliezen geleden. Naar achteraf ge
De revolutie van de twintigste eeuw, zoo
De enorme vlucht, welke de motoriseering
der naar beneden ging, zoodal per saldo eert
Irak
4,7 millioen ton
meld wordt is het aantal der door het Italiaan- vervolgt dr. Megerle, heeft heel Europa aan over de geheele wereld heeft genomen en het
nadeelig verschil van verscheidene procenten
Trinidad
2,5 millioen ton
sche vliegercorps op 11 November neergescho- gegrepen. Haar doel is het Europeesche parti in verband daarmede opduikende schrikbeeld
moest worden opgeteekend. Op de rubberafdee*
Overige
landen
te
zanten
13
millioen
ton
len vliegtuigen tot tien gestegen.
cularisme te overwinnen en een Europeesche van een eventueele uitputting der betrekkelijk
ling hadden Amsterdam Rubbers een overeen
solidariteit te herstellen tegen die krachten, die geringe petroleumvoorraden, welke onze aarde
komstig verloop; na zwakken inzet liep het
Hieruit
volgt
reeds,
dat
in
de
behoeften
van
het Europeesche
particularisme tot handha bevat, zijn voor tal Van landen aanleiding ge
toonaangevende
rubberaandeel, zij het onder
ving van hun tegennatuurlijke en „Raumfrem- weest, om het voorbeeld van Duitschland te de verschillende landen slechts kan worden de noodige schommelingen. onder beurstijd nog
de" heerschappij misbruiten en in welker volgen en deze brandstof uit kolen te wïnnen. voorzien door een zeer gecompliceerd, kost een 10-tal punten naar beneden, terwijl verschil
spel de kleine staten, vooral , de Germaansche
Bezien wij den toestand, dan blijkt ons, dat baar transportsysteem, dat zich over reusach lende minder courante soorten lager wérden
tige afstanden uitstrekt.
ERGENS IN ITALIë, 13 November (Stefani). onder hen, slechts objecten waren. De groote de voorraad petroleum over de geheele aarde
Vooral in oorlogstijd gaat het vervoer over genoteerd. In de tabakken was niet veel te doen,
In zijn weermachts bericht no. 159 maakt het ruimten, de groote economische en politieke ge wordt geschat op 4 tot 5 milliard ton. Hiervan zee met grootejnoeilijkheden en een aanzienlijk verhoudingsgewijze legden de Sumatra aandeeJtaliaaneche hoofdkwartier het volgende be meenschap kondigt zich aan en vindt zelfs daar bedraagt de voorraad in:
risico gepaard, zooals Engeland tot zijn schade len een behoorlijk weerstandsvermogen aan den
begrip, waar men tot voor kort meende de ro
dag, zoodat die in doorsnee niet veel veranderd
kend:
Ver.
Staten
van
Noord-Amerika
2
milliard
ton
heeft
ondervonden.
waren. Oude Deli's echter zakten ih tot het
Er was bedrijvigheid van patrouilles en van mantiek eener politieke idylle, van een neu Rusland
ruim
2
milliard
ton
laagste peil van gisteren. Voor verschillende
de artillerie in de zone van Korcha, pogingen traal geluk in een stil Europeesch hoekje, of Iran
0,5 milliard ton
politieke vormen te kunnen handhaven, waar
Smeerolie
en
benzine
nit
steenkolen.
thee-aandeelen kwamen lagere noteeringen tof
van den vijand om onze vooruitgeschoven stel uit het leven reeds is heengegaan. De taak, om Irak
0,4 milliard ton
stand. In de petroleum rubriek werd regelmatig
lingen aan de overzijde van de grens in het het vrsiagfctuk van het Germaansche particula
Nog in het jaar 1932 wilde bijna geen enkel zaken gedaan in olies, reeds dadelijk werd eeni
gebied van Epirus te naderen, werden ver risme op te lossen, richt zich tot de manlijkste
De productie van petroleum over de geheele
land ter wereld iets weten van het procédé om ge punten beneden het vorige slot afgedaan en
ijdeld. Onze
luchtformaties bombardeerden instincten, tot de gezondste en meest vitale wereld bedroeg in:
motorbrandstof uit kolen te vervaardigen, zoo nadat een klein herstel intrad, zakten de koer
vijandelijke stellingen in het Pindusgebergte, krachten in de Germaansche volkeren.
1860
70.000 ton
als in Duitschland. Op het eind van 1938 even sen vervolgens vrij snel in met het gevolg, dat
den viersprong Mitzuni—Janina alsmede de
Bijna allen waren zij vroeger eens gewich
1880
4,1 millioen ton
wel beval de Britsche minister van Verkeer een verlies van een goede 10-tal punten kon
gebieden van Kalibaki en Filippad. In de zone tige en aanzienlijke leden van een grooter ge
1900
20 millioen ton
dit procédé aan met de volgende woorden: worden waargenomen. De Amerikaansche pevan Berat werd een vliegtuig van het type heel of zelf optredende factoren die mede.
1920
100 millioen ton
„Engeland bezit bijna onbegrensde bodem troleum-aandeelen waren meerendeels iets la
Blenheim door onze jagers neergehaald. Vijan zeggenschap hadden over het lot van Europa.
1939
300 millioen ton
schatten en er bestaan middelen, om uit dezen ger. De scheepvaartfondsen gedroegen zich ge
delijke vliegtuigen ondernamen een aanval op Sommigen onder hen zijn in den loop der ge
kolenrijkdoin vloeibare brandstoffen voor mo heel in overeenstemming met het algeheele
Durazzo (Albanië) waarbij eenige personen ge schiedenis, toen de groote nationale eenheden
De levensduur der verschillende bronnen
dood en eenige anderen gewond werden. Een in Europa gevormd werden van zelf verdwe wisselt af van 11 tot 30 jaar, met uitzondering toren te winnen". De voorzitter van het Engel marktverloop, de koersvariaties waren hier
vijandelijke machine werd waarschü I neer nen, anderen werden vooral door Engeland van Irak. China, dat het oudste boorgat ter sche Instituut voor Auto-technici verklaarde, echter minder groot en de leidende aandeelen
gehaald. Tijdens een verkenningsvlucht naar met geweld verlaagd tot den status van kleinen wereld bezit, is een van de landen, waar de dat de vooruitgang, die in Duitschland op dit zagen slechts enkele punten verloren gaan. On
.Malta werd een van onze jachtvliegtuigen neer staat en wel met zoodanig sncces, dat zij zich petroleum het veelvuldigst voorkomt in den gebied viel waar te nemen, uitsluitend te dan der de industrieelen bewogen Philipsaandeelen
ken was aan de omstandigheid, dat de Duitsche zich aanvankelijk boven de 200 % grens, maar
niet alleen in het schijnbaar onvermijdelijke bodem.
gehaald.
regeering hierbij adviseerd en helpend was op later op den middag kwamen zij toch daar be
In Noord Afrika bombardeerden onze ma- schikten, maar zich zelfs vrijwillig accoord
De V. S. verbruiken 146 millioen getreden. Hij zette uiteen, dat ook door de En- neden terecht. Unilevers werden voornamelijk;
, ehines militaire inrichtingen te Suez en de verklaarden met de door Engeland vastgestelde
ton per jaar.
gelsche regeering leiding moest worden ge afgedaan op ongeveer het peil van de laagste
vliegvelden van Cairo en Aboukir, waarbij economische, geestelijke en politieke onderge
geven op dit speciale gebied. Dit is een geheel koersen van gisteren. Aku's waren aanvankelijk
treffers op de doelen geplaatst werden.
schiktheid.
Waar men zich bepaalt tot het aanbrengen ander geluid dan men vroeger liet hooren, toen vast gestemd en konden zich eenige punten ver
In Oost Afrika liet de vijand tijdens een geZij werden in maatschappelijk, beschavend,
vecht tusschen onze voorposten en vijandelijke geestelijk en economisch opzicht tot randstaten van eenvoudige boorgaten, komt het vaak voor, de Duitsche onderzoekingen en experimenten heffen, maar de topprijzen werden niet gehand
formaties in de zone van Kassala vijftig dooden van de „Raumfremde" westelijke mogendheden. I dat slechts 20 'procent van de in den bodem met een medelijdend lachje werden gadege haafd.
slagen.
De handel ïn Amerikaansche fondsen was hoe
op het slagveld achter. Onze troepen maakten
wel minder druk dan de laatste dagen dikwijls
machinegeweren, geweren, en munitie buit.
het geval was, toch nog vrij levendig. De sten>Aan onze zijde waren de verliezen zeer gering.
ming was echter gedrukt, klaarblijkelijk onder
Onze luchtmacht bombardeerde en beschoot de
invloed van de daling in Wallstreet van diverse»
loopgraven en artillerie-stellingen, alsmede
fondsen, welke aan het Damrak tot de markt
vijandelijke kampen en gemechaniseerde strijd
Katholiek Comité van actie
leiders beliooren. De staalaandeelen werden in
middelen nabij Otroèb in de zone van Kassala.
„Voor God"
het bijzonder vrij druk verhandeld en zakten
De vijandelijke luchtmacht ondernam een aan
ónder beurstijd langzaam maar zeker in. In ko
val op Metemma, warbij drie personen gedood
perfondsen en spoorwegaandeelen ging het wat
en twaalf gewond werden. Onze jagers haalden
minder druk toe, ook hier echter gingen de no
BIDT EN WERKT
een toestel van het type Gloster neer. Twee
teeringen naar beneden. Public Utitlities wa
andere vliegtuigen werden waarschijnlijk neer
ren zwak.
gehaald. Voorts wordt melding gemaakt van
Bij het „Orate fratres" (broe*
gen tusschen de beide nabuustaten.
Op de Duitsche afdeeling werd tamelijk dm Ft.
een vijandelijke luchtaanval op Brindisi, Taren
Deze toestand heeft tot op dit oogenblik
ders
bidt)
komt
heden
ook
een
zaken gedaan in de Youngleening, die een vas
te en Bari. Alleen in laatstgenoemde stad wer
voortgeduurd en het hoeft geen betoog, dat dit
te houding ten toon spreidde en eenige procen
den bommen geworpen, die onbeteekenende
„Laborate fratres" (broeders
vacuu n in de Joego-Slavisch—Italiaansche po
ten hooger werd afgedaan. In de oVerige Duit
materieele schade aanrichtten. Drie personen
litieke verhoudingsgeschiedenis vooral voor
werkt);
bij
den
roep
naar
mede»
sche effecten kwam het niet tot noteeringen.
verden gewond.
Belgrado zeer ernstige gevolgen kan hebben.
Voor de Nederlandsche eerste klasse beleg
bidders komt ook de roep naar
Het uitbreken van het Grieksch-ItaliItalië is niet meer het land, dat door een
gingsfondsen bestond een goed prijshoudende»
aansch conflict heeft de aandacht van
vriendschapspact met Frankrijk of het politiek
mede=arbeiders in den aposto*
tot vaste stemming, de Ned. Staatspapieren wa
instrument vaif de Kleine Entente en de Bal
geheel Europa wederom gevestigd op het
lischen oogst.
ren algemeen hooger, Pro?, en Gem. obligaliën
kan-Entente in bedwang kan worden gehou
vraagstuk der Joego-Slavisch—Italiaansclie
'hier en daar iets beter.
den. De oude steunpilaren der Joego-Slavische
Prolongatie 2%
betrekkingen en het is voor velen in dc
politiek
zun
reeds
allen
uit
het
Europa
van
BERLIJN, 13 November (D.N.B.).
afgelooiien week ongetwijfeld reeds een
heden verdwenen, terwijl niet meer Frank
Naar uit Londen gemeld wordt, heeft de
rijk en Engeland, doch uitsluitend Duitsch
OFFICIEELE VALUTAKOERSEN DER
aanleiding geweest om zich de vraag te
Britsche admiraliteit medegedeeld, dat het ruim
land en Italië op het Europeesche vasteland
NEDERLANDSCHE BANK, 13 NOVEMBER.
stellen, in welk stadium de Joego-SlavischFinancieele
den toon aangeven. Het voeren van een neu
Mededeelingen
14.000 b. r. t. groote Britsche gewapende koop
Italiaansche betrekkingen zich momenteel
traliteitspolitiek door Joego-Slavië kan als
New York 1.88ft—-1-88 ft; Berlijn 75.2S—75Mi
vaardijschip Jervis Bay door een Duitscli oor
bevinden en in welke richting zij zich in
een zekere erkenning, van Belgrado voor de
Brussel 30.11—30.17; Helsinki 3.81—3.82; Stock
logsschip, dat niet nader kon worden geïdentifi
OVERZICHT
AMSTERDAMSCHE
veranderde verhoudingen in Europa worden
de toekomst zullen ontwikkelen. Dit im
holm 44.81—-44.90; Zuerich 43.63—43.71.
EFFECTENBEURS.
ceerd, is vernietigd. Het Britsche schip, dat strij
opgevat, doch'kan dit op den duur voldoende
Bankpapier: Berlijn 75.19—75.34; New York
mers zijn vragen van zeer groot belang
worden geacht om een terugkeer van de peri
dend ten onder zou zijn gegaan, had tot taak, een
1.86 V2—1.90%; Brussel 39.08—30.20; Stockholm
voor de handhaving van den vrede aan de
Kalme handel. —. Zwakke locale markt. 44.76—44.94; Zuerich 43.59—43.75.
ode van 1927-1933 in de Joego-Slavisch—Ita
convooi te beschermen. Van dit convooi gin
— Achteruit loopende koersen. — Ame
kusten der Adriatische Zee, terwijl zij te
liaansche politieke geschiedenis te voorko
gen acht schepen verloren.
rikanen lager. — Ned. beleggingen we
men? De Joego-Slavische politiek is ie nega
vens van doorslaggevende beteekenis zijn
KOERSEN
NEDERLANDSCH
CLEARING
derom vaster.
tief en alleen met positieve daden zal Belgra
voor de toekomstige samenwerking van
INSTITUUT.
do erin slagen Italië voor een oprechte ver
alle Balkan- en Donau-Staten, waaronder
AMSTERDAM, 13 November.
standhouding te winnen. Dat de tijd dringt,
HONDERDEN MENSCHEN
Het afbrokkelingsproces, dat aan het einde
het land van koning Peter immers een
zal wel niet meer bijzonder vermeld behoe
DEN HAAG, 13 November.
IN SCHUILKELDER OPGESLOTEN.
ven te worden, zooals het te wenschen is, dat van de achter ons liggende week een aanvang
Koersen voor stortingen op 14 November
sleutelpositie inneemt.
men vooral iii Servische, politieke kringen zijn nam, was heden nog niet afgeloopen. Bij de ope 1940 tegen verplichtingen luidende in:
GENEVE, 13 November (D.N.B.).
aangeboren wantrouwen ten aanzien van Italië ning werd op de locale markt behondens enkele
Reichsmarken 75.36; Belga's 30.14; ZwitserHet huidige stadium, waarin de Joego-Sla aflegt en onmiddellijk de noodige, politieke uitzonderingen, op een lager peil gehandeld en scUe francs 43.56; Lires 9.87; Deensche kronen
De Exchange Telegraph meldt, dat een groote
visch—Italiaansclie verhoudingen zich bevin
hoewel het middenbeurs er even naar uit zag, 36.40; Noorsche kronen 42.80; Zweedsche kro
drukkerij in Londen door een bom van het den, kan „in diplomatieke termen' 'uitgedrukt, voorbereidingen treft om een nieuw JoegoSlavisch—Italiaancsh accoord tot stand te of een klein herstel zou intreden, bleek dit toch nen 44.85; Tsjechische kronen (oude schulden)
zwaarste kaliber is getroffen en volkomen ver als zeer gunstig worden gekenmerkt, doch daar brengen. De politieke positie van het land van niet het geval te zijn. want later op den mid 6.42; Tsjechische kronen (nieuwe schulden)
woest. Daarbij werd de in het gebouw aanwe diplomatieke termen in het algemeen slechts koning Peter zou hierdoor op niet geringe dag liepen de noteeringen zelfs in een versneld 7.54; Dinar (oude schulden) 3.43; Dinar (nieu
zelfs wijze worden versterkt.
tempo naar beneden, zoodat tenslotte meeren- we schulden) 4.23: Turksche ponden 1.45%.
zige groote schuilkelder, waarin zich eenige halve waarheden uitdrukken en soms
geheel met de waarheid in strijd zijn, kan met
honderden menschen bevonden, volkomen vdn deze simpele kenschetsing van „zeer gunstig"
fle buitenwereld afgesloten, ^laar alle toegangen toch niet worden volstaan om het juiste ka
bedolven geraakten. Thans zijn nog 1200 pio rakter der Joego-Slavisch—Italiaansclie be
niers bezig een nieuwen toegang naar den kel trekkingen te bepalen. Hiervoor is meer noodig en het verleden der Joego-Slavische poli
der te maken, ten einde te trachten de opge- tieke geschiedenis is alleen reeds voldoende
om de onvolledigheid van het praedicaat gun
slotenen te bevrijden.
stig duidelijk aan te toonen.
De politieke verhoudingsgeschiedenis tus
schen Belgrado en Rome kan worden verdeeld
ROOSEVELT ANTWOORDT
in drie perioden. De eerste wordt gekenmerkt
NIET OP NETELIGE VRAGEN.
door een wederzijdsch verlangen om de be
staande spanningen tusschen beide Staten
weg tè nemen en er een hartelijkere verhou
WASHINGTON, 13 November (D.N.B.).
In de uitzendingen van radio nieuwsberichten ding voor in de plaats te stellen. In deze pe
is Dinsdagmorgen verscheidene malen aange riode, loopende van 1920 tot 1926, vallen o.m.
kondigd, dat journalisten op de gewone Dins- het verdrag van Rapallo in 1920, de regeling
dagsche persconferentie op het Witte Huis aan van het Fiume-vraagstuk in 1922, de overeen
Boosevelt pijnlijke vragen zouden stellen in komst van Santa Margher.ta in 1923. Het Joe
verband met het door Kennedy verleende in go-Slavisch—Italiaansch vriendschapsverdrag
terview en de aankondiging van Willkie, dat van 1924 en de conventies van Belgrado en
hij zijn organisatie zou voortzetten en een soort Nettuno in 1926 resp. 1927. Deze periode
permanente leider der oppositie zou vyorden. wordt gevolgd door een tijd van steeds toe
President Roosevelt heeft echter de persconfe nemende spanningen ontstaan uit het wan
rentie van Dinsdag afgezegd en vandaag zal trouwen van Belgrado ten aanzien van de
economische voortdringing van Italië in Al
hij met vacantie gaan om rust te nemen.
banië, in welke periode het Joego-Slavisch—
Italiaansch vriendschapsverdrag wordt opge
zegd en Italië een aantal vriendschapspacten
ITALIANEN SCHOTEN HONDERD sluit met Griekenland, Turkije, Bulgarije, Roe
menië, Hongarije, Oostenrijk en Albanië. Deze
BRITSCHE VLIEGTUIGEN NEER.
toestand van gewapende vrede bleef voort be
staan tot 1935, toen de Italiaansche en Joe
BERLIJN, 13 November (D.N.B.).
go-Slavische Hegeering, het gevaarlijk karakter
Het aantal der bij de luchtgevechten van van den toestand inziende, overeen kwamen
Maandag boven Z.O. Engeland door de Italianen om een nieuw vriendschapsstatuut te ontwer
neergeschoten Engelsclie vliegtuigen is, naar 't pen en in de verschillende tusschen beide
210. Er ging een lieele stoet naar de tent voor dc klach
209. ,Ja uffrouw," zei een os met een blauw boezeroen
D.N.B. verneemt, tot 100 gestegen.
landen hangende vraagstukken meer klaarheid
aan
en
een
zijden
pet
op.
„Die
is
er
allang
vandoor,
reken
ten.
En vijf minuten later klonk door de luidspreker het
te brengen. De Italiaansche en Joego-SIavische pers staakten hun wederzijdsche pers
maar. U moet 't maar aangeven, maar of U die dingetjes
heele terrein over: „Hallo, hallo, alle Nederlandsche pad
campagnes, doch verder als deze pacificatie
DE QUEEN ELIZABETH
vinders worden verzocht, zich binnen een kwartier in de
ooit terug krijgt, betwijfel ik. De dief is natuurlijk al lang
der openbare meening kwam men niet. Belgra
UIT NEW-YORK VERTROKKEN.
do bleef Rome in al zijn politieke onderne
arena te bevinden."
van het terrein af."
mingen wantrouwend gadeslaan, terwijl men
den bouw van versterkingen in Noord-WestNEW-YORK, 13 November (D.N.B.).
De Engelsche oecaanreus „Queen Elizabeth" Joego-Slavië in een versneld tempo voortzet
(85.000 ton) is Dinsdagmiddag uit New York te. Dank zij den vrede tusschen de Italiaan
vertrokken. Het doel van de reis is niet bekend. sche en Joego-Slavische persorganen, trad deze
Te New York wordt algemeen aangenomen, dat ontwikkeling niet onmiddellijk in een accuut
het schip voor het vervoer van troepen zal . stadium, doch zij verhinderde toch de vesti
ging van engere en meer hartelijke betrekkin
worden gebrniki.

Wereldvoorraad petroleum.

Italiaansch legerbericht.

Ontwikkeling

Italiaansche

Joego-SIavischebetrekkingen.

Voorwaarden voor een
nieuw accoord.

OORLOG TER ZEE.

DE DIEREN-JAMBOREE

W. i/j'j

November

BEERS

SCHOOLTIJDEN.

Wegens du duisternis zijn de schooltijden
veranderd en wel van 9—12Vy uur en van
o—4 uur.
GEMERT

TIJDELIJK RECTOR.
•Onze dorpsgenoot de wcleerw. Pater Canisius
van Hoogstraten, Norbertijn der Abdij van Grim
bergen, België, die sinds het uitbreken van den
oorlog verblijf hield in onze'parochie, is tijde
lijk benoemd tot rector der Eerw. Zusters van
Tilburg te Beuningen.
VERGADERING R.K.J.B.
Onder voorzitterschap van den heer Jaspers
liield de afdeeling Gemert van de R.KJ.B. een
•tk'emeene ledenvergadering. De te geven sociale
cursus door den Geestelijken Adviseur, maakte
ecn punt van bespreking uit. Er werden colpor
teurs gevraagd voor de Ned. Unie. Tien leden
stelden zich hiervoor disponibel.
SCHIP IN NOOD.
Door de
tooneelvereeniging ..Onze Vrije
Uren" werd in het Alcoholvrij-lokaal het too„eelseizoen ingezet met de opvoering van het
looueelspel door Wil. v. d. Berg in drie bedrij
ven „Schip in Nood". Tot slot werd een koini
sche klucht in een bedrijf „Leep, Leeper,
Leepst" opgevoerd.

HERPEN

%

PROFESSIEFEEST

Heden, Donderdag, legde de eerw. zuster
M. Annastatia
(in de wereld onze vroegere
dorpsgenoote Antonia Thomassen) in het Caranelitessenklooster te Boxmeer haar eeuwige
gelofte af.

HERPT
GOUDEN RRUILOFT.
Het echtpaar Fitters-de Hart vierde de goudeil bruiloft! Niet alleen het echtpaar met zijn
familie, ook de buurt was daarbij betrokken en
als men dan ook zag de belangstelling op den
weg naar de kerlj, waarbij de jubilarissen wer
den
voorafgegaan en begeleid door gardes
d'hbnneur, een rij van bruidjes, de harmonie
en hooggedopte leden van liet feestcomité, en
de volle kerk, waar het H. Misoffer ter inten
tie van het gouden bruidspaar werd opgedra
gen, dan merkt men pas dat dan de lieele pa
rochie en plaats medejubelt wanneer daartoe
reden zijn. De sympathie kwam ook tot uiting
bij de huldiging door de buurtbewoners; het
was een zoo groote drukte, dat het verkeer
moest worden omgelegd en de gemeentepolitie
van Groot-Heusden bijzondere
kwaliteiten
moest toonen.
De voorzitter der buurtcommissie huldigde
allereerst het gouden bruidspaar «fln offreerde
•namens de buurt met een prachtige toespraak
een koffieservies, de hoop uitsprekende dat
beiden nog in de gelegenheid gesteld zouden
zijn er veel koffie zonder bon uit te drinken.
Bruidsmeisjes boden een prachtige bloemen
,manff aan, de buurt zong met begeleiding van
de harmonie een feestlied op een zeer bekende
wijs.
Ja de harmonie „de Eendracht" van Hcrpt
en Berne kreeg des avonds de gelegenheid om
in woorden en klanken haar vreugde te uiten;
bij monde van den voorzitter- der harmonie
"werd het gouden bruidspaar gecomplimenteerd.
Ook de receptie was zeer druk bezocht, o.a?
>door pastoor Timmermans, burgemeester Steemers alsmede deputaties
van vereenigingen,
waarvan de bruidegom lid of eerelid is.
De handboogschutter^ „Ons Genoegen" of
freerde een prachtig® pendule.
Het feest dat door allen op enthousiaste wij
ze werd medegevierd bleef tot laat in den
avond voortduren.

Eerste Blad 3

NOORDBHABANTSCH DAGBLAD HET HUISGEZIN
UDEN
VIERING ZILVEREN PROFESSIEFEEST
VAN DE EERW. BROEDERS DAMIANUS
EN GERARDUS IN 'T MISSIEHUIS.
Onder groote belangstelling hebben Zondag
de beide jubilarissen hun zilveren feest ge
vierd. De plechtigheid begon des morgens om
half tien. Na een gloedvolle predicatie van den
zeereerw. pater M. Boumans, prefect der stu
denten, vernieuwden de broeders hun II. Ge
loften voor het rijk versierde hoogaltaar.
Terstond daarna werd de plechtige Hoogmis
opgedragen door den hoogeerw. pater .Tos.
Boots, Provinciaal, hierbij geassisteerd door
den zeereerw. pater J. v. d. Laar, rector van
het Missiehuis als subdiaken en pater Ant.
Aarts, neef van den eerw. broeder Gerardus,
als diaken. De meerstemmige gezangen werden
uitgevoerd door het studentenkoor, onder lei
ding van den zeereerw. pater H. Jungblut.
De plechtigheid had bijna geduurd tot het.
begin der receptie, waarvan door zeer velen is
gebruik gemaakt, om de beide bekende broe
ders hun gelukwenschën aan te bieden. Hierbij
bleek, dat er in het dorp zeer veel goede vrien
den van het Missiehuis zijn, die zulke gelegen
heden gaarne gebruiken om hun belangstelling
te toonen.
Tn de versierde aula werden de jubilarissen
gehuldigd. Het
koortje der eerw. Broeders
zong zeer verdienstelijk liet meerstemmig
„Kloosterjubel", terwijl het studentenkoor een
paar mooie zangnummers ten beste gaf. Onder
luiden bijval werd een revue
voorgedragen
waarin de grappige momenten uit de voorbije
jaren op komische wijze werden ten tooneele
gebracht.
De jubilarissen en hun families hebben een
onvergetelijken indruk meegenomen van deze
plechtige viering.

RAADSKELDER

Een bond hamsterde

DE VERDUISTERING.

DAGELIJKS

Teiv politiebureele werd aangifte gedaan ^oor
H. K., van vermissing van 13 kippen en een
haan. Bij onderzoek bleek, dat de dader een
hond was.

Donderdag 14 November,
Zonsopgang: 8.59. Zonsondergang: 17.50

DAGELIJKS CONCERT

Jeugdige dieven.

Vrijdag 15 November.
Zonsopgang: 9.00. Zonsondergang 17.48

MOSSELEN

STADSNIEUWS

Door A. B. werd aangifte gedaan van ver
missing van een dameshorloge uit zijn winkel
Na onderzoek bleek, dat 2 jeugdige personen
c a
zo
raa
zou<
' ' ^
° 9 9
^'
de daders waren. Beide knapen zijn iu arrest T TT7T
HL JL DvyJC/lV. bezitten, levert MOSMANS
gesteld.
Zet het op Uw verlanglijstje.

Weer eentje....

VEREENIGING VOOR
LOGOPAEDIE EN PHOMATRIE.

BOEKHANDEL G. MOSMANS EN ZOON

MARKT 27

TELEFOON 391?

Door C. L. werd aangifte gedaan van ver
missing van zijn rijwiel, dat hij onbeheerd en benoemd als professor. In 1914 volgde zijn be
Bij 't op 7 en 8 Nov. te Den Bosch, door de niet op slot had laten staan in de Waterstraat noeming te Weenen.
vereeniging voor logopaedie en phoniatrie af Recherche onderzoekt.
Wijlen prof. Wenckebach heeft belangrijke
genomen examen voor het getuigschrift voor
onderzoekingen gedaan over de functie van het
spreekonderwijs, slaagden de dames: M. Th.
hart.
Verhagen, H. M. Wigman (Zuster Mathilde), A.
BURGERLIJKE STAND.
H. M. Mulder (Zuster Martha), A. ,T. Mahieu
PASTOOR H. VAN ESCH.
(Zuster Allegondé), J. V. van Gooien (Zuster
GEBOREN:
Louise), M. P. van Enckevort, M. G. E. Kursten,
en de heeren C. Brouwers, J. W. H. Bossink, A.
F. z. van W. Sabel en G. van Beurden.
V oorzien van de laatste
J. Clemens. H .C. de Bot, G. J. Mehsch. P. A. A.
F. d. van T. Craanen en A. Bonte. .
van Bavel, H. A. Hendriksen, P. W. A. pummels,
H.H. Sacramenten.
A. d. van J. Leeters en M. Deleplanque.
J. W. van der Groen, W. M. Antonissen, J. Penders, p. G. Echmitz, en J. A. .1. Frissen.
GEHUWD:
I>e zeereerw. heer Mart. Ant. A. Van Esch,
Afgewezen werden drie candidaten. De exa
sedert 1921 pastoor te Son, is van de laatste
mens in 's-Hertogenboseh zijn hiermede afge
A. Marlens en E. van Boxtel.
H.H. Sacramenten voorzien.
loopen.
X v. Beurden en A. Broysters.
Pastoor Van Esch is 64 jaar oud.

Zilveren kloosterjiüaileuin.

VUGHT

GEMEENTERAAD
Gister vierde onze oud-stadgenoote zuster
De
raad
der
gemeente
Vught
houdt Dinsdag
Alexina, in de wereld mej. Ph. Benne, den dag
dat zij 25 jaar geleden in de congregatie der 19 November, des namiddags om 3 uur een
UDENHOUT
zusters van Tilburg trad. Ofschoon in verband openbare vergadering.
KEURING N.R.S. met de tijdsomstandigheden het jubileum niet
Agenda:
feestelijk werd gevierd, heeft het haar op dezen
1 Ingekomen stukken.
(—) Vrijdag 8 Nov. j.1. werd bij den heer dag in haar standplaats Moergestel niet aan
2 Voorstel van B. en W. lol aankoop van
I.. Bertens de najaarsinspectie voor het Ned. belangstelling ontbroken,
enkele strookjes grond aan de Kampdijklaan.
Rundvee Stamboek gehouden door den heer J.
3 Voorstel van B. en W. tot beschikbaar
Jaspar uit Roermond.
stelling van een crediet voor aanschaffing van
In het N.R.S. werden opgenomen: de stier
een sneeuwploeg.
Willem van de stierhouderij van de N.C.B.,
4 Voorstel van B. en W. tot vaststelling
Onbezoldigd veldwachter.
de stier Irma's doel van J. v. Rijsewijk, Biezentfener verordening op het bewaren en ter be
mortel, alhier en Sjaantje van L. Bertens-Winkel, alhier.
Bij besluit van den Commissaris der Provin schikking stellen van afvallen van levensmid
Bovendien werd Irma 8 van .1. v. Rijsewijk cie Noord-Brabant is benoemd tot onbezoldigd delen enz. en het ter beschikking stellen van
opgenomen in het Keurstamboek.
veldwachter der gemeente Bergeijk, H. C. M. dierlijke afvallen.
6 Voorstel van B. en W. tot wijziging der
Antonis, wonende te Bergeijk.
Bouwverordening.
OPBRENGST COLLECTE.
7 Aanbieding der gemeente- en bedrijfs
begrootingen, alsmede der begrooting van het
De in onze gemeente gehouden collecte voor,
Burgerlijk Armbestuur over 1939.
de R. K. Universiteit heeft opgebracht f 265.
DOODELIJK ONGEVAL.
8' Aanbieding der gemeente- en bedrijfsberekeningen, alsmede der. rekening
van
het
TRIDUÜM.
De veehandelaar Klerkx uit Waalwijk, die Burgerlijk Armbestuur voor het dienstjaar 1941.
9 Voorstel van B. en W. tot beschikbaar
In de week van 17 November zal in onze de vorige week op de paardenmarkt alhier bij
Parochie een boete-triduum ter verkrijging van het draven van een paard omver werd geloo- stelling van een crediet ad f 300.— voor het
den vrede gepredikt worden door de paters pen en ernstig werd verwond, is aan de gevol verven van de openbare lagere school in de
gen daarvan in het Groot-Ziekengasthuis over van Voorst tot Voorststraat.
Redemptoristen Jongbloets en Vredeveld.
leden.

URUGUAY STAAT GEEN
MILITAIRE STEUNPUNTEN AF
AAN DE VER. STATEN.
BUENOS AIRES, 13 November (D.N.B.).
Volgens de Razon heeft de minister va*
oorlog van Uruguay, generaal Roletti, catego
risch aan een vertegenwoordiger van het blad
verklaard, dat de regeering van Uruguay op
geen enkel voorstel over eventueele verpach
ting of zelfs afstand van vloot- of vliegtuig
steunpunten is ingegaan. Uruguay is vastbe
sloten, tot geen enkelen prijs en onder geen
voorwendsel ook maar een centimeter grondof een druppel van zijn souvereine wateren *f
te staan.
»

OPGAVE VAN VOORRADEN
MELKPOEDER.

's-ORAVENHAGE, 13 November.
Het Centraal Bureau voor het Bakkersbe
drijf meent reden te hebben om aan te nemen,
dal de voorraden melkpoeder niet op de juiste
wijze door de bakkerij zijn opgegeven. Dit is
waarschijnlijk te wijten aan een verkeerd be
grijpen van het enquete-formulier, waardoor
o.a. mogelijk niet zijn aangegeven de voorra
den melkpoeder, die men elders, hetzij in eigen
pakhuis, hetzij bij leveranciers, heeft opgesla
gen.
VORSTEJSBOSCH
In verband hiermede adviseert het Gentraai
ZILVEREN JUBILé BIJ HOTEL
Bureau allen, die meenen, gezien deze publi
„NOORD-BRABANT**.
FIETSENDIEFSTAL.
catie, een niet volledige opgave te hebben ver
WENCKEBACH
F.
K.
DR.
PROF.
†
richt, dringend ten spoedigste bij de NederAan de kerk werd onder de vroegmis weer
Heden, Donderdag" 14 November, herdenkt
landsche meelcentrale een verbeterde opgnv«e
een zoo goed als nieuwe fiets ontvreemd ten de heer F. Eerhart, Kolpertstraat 13, den dag
AMSTERDAM, 12 November.
te. doen. De gevolgen eener onjuiste opgave
nadeele van den heer A. v. K.
Te Weenen is, 76 jaar oud, overleden prof. kunnen zeer onaangenaam zijn.
waarop hij 25 jaren geleden in dienst trad bij
den heer W. Mulders, hotel Noord Brabant, dr. K. F. Wenckebach. oud-hoogleeraar in de
•
SCHOOLTIJDEN. alhier. Ben dienstverband van zoovele jaren, geneeskunde van de universiteit aldaar en van
is wel een bewijs, dat de heer Eerhart tót volle de Groningsche en de Straatsburgsche univer
Voorloopig zullen de schooltijden zijn: voor tevredenheid van zijn principaal heeft gewerkt. siteit.
Karei Frederik Wenckebach was 24 Maart
middags van 0.30—1.30 en 's namiddags van Deze dag zal dan ook jeer z*ker niet onge
2—4.15. 's Woensdags wordt de heele dag merkt voorbijgaan. De Hier Eerhart zal onge 18G4 te 's-Gravenhage geboren. Hij studeerde
*s-HERTOGENBOSCH, 13 November 1940.
twijfeld en van zijn patroon én van zijn colle te Utrecht en was eenige jaren arts te Heer
schofol gedaan.
Heden door den hoofdingenieur-directeur va*
ga's die blijken van sympathie ontvangen, welke len, toen te Utrecht. Daar ook heeft hij het
hij door zijn ernstigen arbeid en collegiale sa hoogleeraarsambt bekleed voor de inwendige den Rijkswaterstaat in de directie Noordbra
menwerking heeft verdiend.
geneeskunde, In 1911 werd hij te Straatsburg bant, aanbesteed: bestek No. 179: het vernieu
wen van de oeververdediging van de Zuid-Witlemsvaart in de provincie Noordbrabant onder
de gemeente Helmond: Raming f 21.000.
v
KAATSHEUVEL-BERKDIJK
opleiding is .,I{oucoulein' op ik- eerste plaats.
Ingekomen waren 19 biljetten.
Och, daar herinner ik me, dat ik nu dat nog
ingeschreven werd als volgt:
titejjds niet had gezegd: ik ging een weekje logee- ,1. Parel Gzn„ Sliedrecht
BERKDIJKS BELANG.
f 29.100.—
reifljln het Vacantieliuis, tevens Dienstboden- P. A. v. Wijners, Dordrecht
- 28.438.—
opleiding „Roucouleur" te Vught.
In de zaal van den «heer Th. van Boxtel hield
A. H. Swets, Bv.-Hardinxveld - 26.570.—
Die naam is door omstandigheden wu ver J. Heymans, Rosmalen
Berkdijks Belang zijn algemeene jaarvergade
- 26.400.—•
anderd in de' oorspronkelijke naam: „Maria- B. v. Noordennen, Giesendam - 26.200.—
ring. De voorzitter geeft een overzicht van de
oord".
werkzaamheden gedurende het afgeloopen jaar.
Beton Mij „De Peel", Deurne - 26.183.— (ong#
De secretaris geeft een kort financieel verslag
v. Drunen en Zn., 's Bosch - 25.640.—
Ik voor mij vind zoo'n opleiding iels, waarop F. H. v. d. Phiym, Rosmalen - 25.600.waarbij bleek dat er nog een batig saldo aan
ieder
meisje
trotsch
mag
zijn
dezen
te
hebben
wezig was. Besloten werd te trachten een St.
v. Heterèn, Almelo
25.500.—
,
gevolgd. Ik weet heel goed, dat er een massa P.
Nicolaas kinderfeest te organiseeren waarvoor
- 25.470.—
Zanen, Heemstede
mensehen
zijn,
die
hen
afbreken,
die
er
zelfs
een extra collectie bij de leden zal worden ge
- 25.426.—
G. Blylevens, Helmond
artikelen tegen schrijven, die zoo iets onge H. v. Seventer. Vught
houden.
- 25.100.— (4ngj|
woon en onnatuurlijk vinden. Maar die men .1. G. v. Hees, Utrecht
- 25.100.—
sehen denken, dunkt me, alleen aan de mate- P. Parel Jzn., Sljedecht
- 25.085.— (ong.»
MEGEN
rieele kennis, die er wordt opgedaan, en die
A. Verhagen, Breda
- 24.880.—
misschien even goed „en familie" geleerd kan
TWEEDE CURSUS.
. Blijlevens, Geertruide#berg - 24.870.—
Daar sta ik nou, auet alleen maar de wijsheid de half ojxmi deur. „Ktrort U biniifn U zott wel worden. Toegegeven, maar wat ik deze éénft
D. Monshouwer. Zwijndrecht - 23,835.—
week daar zag gebeuren, ontneemt mij mijn
l>e Vormingsweek voor jongens wordt ge „Eerst nog efkes rechtuit, dan links en dan bij erg nat zijn,''
Th. Swets, Hardinxveld
- 23.360.—
Wég kou en nattigheid: ik zit al in een heer heele leven niet meer de overtuiging, dal zoo'n P. v. d. Rijt, Zaandam
houden van 18 t.m. 23 November en zal gegeven de slagerij weer rechts om. Dan ziede links het
- 22.390.—
instelling
iets
is,
waarvoor
de
katholieken
echt
huis
wel
liggen.
Nou,
en
de
poort
zulde
gij
wel
lijk
laag
stoeltje
en
kijk
op
een
hartelijk
kaartje
worden door pater Nieuwenhuis O.F.M.
„veinden!"
dankbaar
moeten
zijn,
dat
zij
in
staat
worden
voor
me
op
een
tafeltje:
Welkom!
Als hoofdpropagandist is aangesteld de heer
't Ventje tipt vriendelijk aan zijn pet en klompt
't Is er door iemand, die nu niet bepaald tee gesteld daaraan leiding te geven.
W. Couwenbergh.
Iedere week heeft een eigen motto, ik trof het
kentalent heeft, opgeschilderd: is het daarom
MARKTEN VEILINGBERICHTEN.
Vis propagandisten, zijn aangesteld de heeren verder: I'k zal het dus wel „veinden".
De regen plenst op de boomen,.... miezerig jui.st zoo hartelijk? zoo echt gemeend?
juist in de „Wees bJij"-week. Ergens hing een
A. v. <1, Berk, Jac. Kleintjens, A. Schevalier, Dr,
vallen wat natte blaren en plakken meteen op
Hier en daar
Dienzelfden avond maak ik nog kennis met de vroolijke teekening erover
Witsiers en A. v. Deurzen.
den modderigen grond
•Directrice, die me belooft den volgenden dag hoorde ik het blijde lied zingen.,.. Daaruit
's-HERTOGENBOSCH, 13 November. Op (ie
Daar gaan we dan! Eerst rechtuit....
het heele huis te zullen laten zien en nu al het werkte aanstekelig op me en ik denk op markt van heden waren aangevoerd 2928 stuks:
OEFFELT
't Is me nog steeds een raadsel, deze uitzon enkele enthousiaste dingen vertelt over de „hon iedereen.
2001 runderen, 25 velte kalveren, 70 nuchtere
Niet altijd straalt er blijheid. Er wordt ook
COLLECTE. derlijke vacantieweek. Maar omdat een heel derd meisjes". Ik wordt nieuwsgierig, eerlijk
kalveren, 550 biggen, 10 zeugen, 217 loopers,
kritische vriendin het had aangeraden, sprekend waar! Het kopje thee is heerlijk en mijn ka wel eens gemopperd: in welk groot huishouden 49 schapen-lammeren.
gebeurt
dat
niet?
Enkele
dagen
geleden
werd
mertje,
eenvoudig
maar
knus.
Ik
neem
me
voor
uit
eigen
ervaring,
een
paar
weken
geleden
op
De collecte ten bate der R. K. Universiteit
De prijzen waren als volgt: kalfkoeien f 260
uit te slapen morgenochtend, als het tenminste er een meisje naar huis gestuurd. Dat is jam —550; jongvee f 140—210; graskalveren f 70—
heeft in onze gemeente opgebracht de som van gedaan, waagde ik den sprong.
geen prachtig weer wordt.
mer, maar een verstandige leiding offert aan
't Wordt donker en 't is nat overal
ï 300.54.
130; nuchtere kalveren 1' 12—20; zeugen f 10$
Dien volgenden morgen word ik gewekt door één niet-wiliende de goede geest van een heel
Idioot eigenlijk om meteen na het laatste druk
—160; loopers f 30—43; biggen f 12—20; scha
ke kantooruur den trein te pikken. Maar ik wou iets, wat me nog nooit overkwam: een fluitje, kamp niet op. Dat zijn even dingen, die er in
zooals je dat wel eens hoort in een gymnastiek dit heele groote huishouden voorkomen. En dat pen f 46—60; lammeren f 25—36 per stuk.
nu eenmaal persé direct vacantie....
OSS
Aanvoer van rundvee, vooral jong vee, vrij
Toch leuk, hier door een onbekend half don les: mijn eerste blik is op m'n horloge: góed zijn vooral de zorgen van die met de leiding
BURGERLIJKE STAND.
goed met vlotte handel en goede prijzen. Pinker dorp te stappen
overmoedig tegen den acht uur. Wat een slaper!
Dat gebeurt me werden belast.
kèn en graskalveren ruime aan voer,, goede han
regen en de natte glibberpaadjes....
nooit.... En de zon schijnt!!! A's een heerlijke
Maar verder heb ik niet één narigheid onder
Geboren: Johannes, z. v. F. v. Doleweerd. —
Hola, daar is een slagerswinkel, nu dus rechts verrassing gluurt een lichte straal door de spleet vonden ot gehoord. Er was pret en.er waren del, hooger.
Nicolaas, z. v. C. Manders-v'. Berkom. — Dina, af. Wéér een steenweggetje.... hooge boomen van het gordijn. Even opentrekken en naar bui
Fokvarkens kleine aanvoer, duur.
steeds blije gezichten. Waar ik binnenkwam,
d. v. H. v. Dorst-Kleijngeld. — Antonius, z. v. aan weerskanten.... 't druipt eraf.... kan me ten kijken.
Loopers zeer ruime aanvoer,
veel handei,
waar ik deze honderd meisjes
ontmoette,
H. v. Bakel-Brands. — Maria, d. v. M. Smits-v. lekker niks schelen al die regen.... 't Wordt
Wat ik daar zie is als uit een film, maar nu steeds was er die echte katholieke vroolijkheid. duurder.
Biggen matige aanvoer, liandet flauw met
Grinsven.
een vroolijke vacantie, dat weet ik nu zeker.
écht: heele rijen meisjes in licht blauw mar- Wat een geluk, als je jong hebt geleerd zóó het
tamelijk vaste prijzen. Schapen en lamineren
Overleden: M. Reijnders 7 w. — A. v. d. Doe
„Gen avond." — „Oók gen avond".
cheeren in stevigen pas achter elkaar en gaan leven in te stappen!
wegens slachtverbod veel geringer aanvoer,
Ten 2 w. — W. Verhoeven 26 j. echtgen. van A.
Dat is het vriendelijke Zuiden: daar zeggen ook nog een vroolijk liedje zingen. De gewone
Drie maanden duurt zoo'n opleiding. Drie
Savelkouls.
de mensehen elkaar goeie dag. Doen ze in groote pas wordt looppas: vanzelf vormen zich open maanden geheel gratis, mét vergoeding - van kalme handel met lagere prijzen. Nuchtere kal
veren iets betere aanvoer, handel kalm, prijs
Getrouwd: J. Jansen 22 j. en A. v. d. Veer steden niet.... daar ken je je eigen buurman kolommen en dan ontdek ik, dat ik getuige ben
donk 22 j. — M. Leijten 22 j. en W. Disco 25 j niet eens,.... daar is het zeer ongepast om een van een massale gymnastiekles. Dat is nog eens reisgeld (ook van het vrije week-end) behalve houdend.
Ingekomen: B. Wittenberg uit Vught, te Oss, onbekende te groeten.... maar hier: de eerste de „ochtendgymnastiek": frisch en buiten, heerlijk de jurken, die ieder meekrijgt en de schorten,
en de vele practische huishoudelijke scholing.
Heeschcweg 25. — N. v. Berkom uit Lith, te beste arbeider krijgt spontaan m'n groet.
ongedwongen, ieder doet haar uiterste best. Èr Dat niet ieder een .ster" is, als ze hier weggaat,
Oss, Teugenaarsweg 9. — M. v. d. Sandt uit
Wat een grappige huisjes daar: wit met groe zit regelmaat en orde in die rijen. Frisehheid en is begrijpelijk. Wie zou dat na drie maanden
Herpen, te Oss Kruisstraat 51, — J. Eeuwes uit ne daken. Zeldzaam rustige indruk geeft dat.... kwiekheid moet er wel in al die jonge mensehen
Huissen, te Oss Heesscheweg 21. — M. Krop- I'k wil later ook zoo'n huisje.... met een groen varen, na zoo'n heerlijk kwartiertje, 't Is voor zijn? Maar wegwijs zijn ze geworden in al die
dikwijls zoo moeilijke dingen. Wegwijs in za
'nan uit Eist, te Oss Vierhoekstraat 96. — J. C. dak
12
November.
_ een dak dat over alles heen gaat.... mij veel te gauw om; na den hardloopwedstrijd
Woensdag
Alebregtse uit Gorinchem, te Oss, Heesscheweg zekér géén flat of zooiets moderns
waaraan en het springen over ecn stok verdwijnt de heele ken, waar over een buitenstaander misschien
-1. — .1. v. d. Hurk uil Haaren', te Oss, St. Wil- je nooit ontdekt, hoe de mensehen zijn, die erin rij ergens door een deur en ik veronderstel, dat niet denkt, maar die ik op zekeren dag ontdekte
c.M. c.M.
'ibrordusstraat Cl. — E. Duijs uit Nijmegen, te wonen.... Verderop ligt massief een groote ze nu gaan ontbijten. Maar dat is mis: later hoor door een antwoord op de vraag: „En welke les Waterstand
Hedenmorgen 8 uur
was val
vindt
jij
nou
wel
de
prettigste?"
„Opvoedkunde
Oss, Heuvel 40, dienstbode. — A. Hendriks uit boerderij....
ik, dat er eerst bedden opgemaakt worden.
Keulen
345
1
Nijmegen, te Oss, Linkensweg 7.
Zoo'n groote boerderij: droom van kinder
ALs ik dien dag het huis zie, de vele groote gan was het prompte antwoord.
Het leek me, hoe practisch voor toekomstige I.obith
1268
»
Vertrokken: C. v. Orsouw en gezin naar jaren.... ik fantaseer over een ochtendrit op gen en trappen, de eindelooze slaapzalen en les
1025
19
Weesch A 81. — C. 'Zwarts naar Lith, Lithoüen een melkwagen.... kippen en koeien en glan lokalen. de geweldige keukens en kelders, het dienstmeisjes het moet zijn iels te weten, van Nijmegen
508
17
'6. — H. Riiijs naar Vaals, Bloemendalstraat 34. zende bussen, jonge veulentjes en hooimijten... ontspanningslokaal en de strijkafdeeling, de ge den omgang met kinderen. Wat zullen ze uit deze St. Andries (Waal)
1013
19
W. v. Schaijk naar Vaals. Bloemendalstrant 's avonds de rust in de heerlijk intieme haard heel apart liggende bakkerij en het wasch'huis, lessen ook veel leeren voor hun eigen leven als Arnhem
Vreeswijk, laag water
224
M
34. — M. v. d. Hurk naar Vaals, Bloemendal- met de houten stoelen en de heiligen op de dan begin ik een beetje idee te krijgen, dat er in huisvrouw!
3 December begint er weer een nieuw kamp. VV stervoort
1072
piraat 34. — P. v. Lieshout naar Vaals, Kerk schouw.... Zóó intiem je eigen huis.... dat kan' dit huis iets geweldigs gebeurt. Dag in, dag uit
straat 4. — A. de Poot naar Vaals, Kerkstraat óók in een stad".... tóch wel
moet er van hier een kracht uitgaan, ongedwon Die datum heb ik in mijn ooren geknoopt. En Deventer
4. — P. Heesen naar Vaals, Kerkstraat 4. —
065
15
Links doemt een groot gebouw op. Hier moet gen, maar daarom misschien juist zoo feilloos dit is nu de manier om aan heel veel moeders te Kampen
v. "d. Veerdonk naar Vaals, Kerkstraat 4. — ik zijn.
zeker, als geen andere, te voren uitgestippelde zeggen: als u een dochter hebt van 16 tot 25 Maastricht hoofdsluis
jaar, eii u wilt er een degelijke dienstbode van Maastricht (Borgharen)
A. v. d. Veerdonk n&ar Vaals, Kerkstraf 4. —
4381
99
berekening van effect-prestatie.
,Wat een tuin!" is m'n eerste gedachte....
"• v. Vught naar Vaals. Bloemendalstraat 34. — __Er is iets majestatisch aan dit gebouw, met
1308
48
Dat dit heele werk een rijks-instelling is, hoor maken, één die ook zeker is een goede betrek Belfek'
{<• Smits naar Vaals, Bloemendalstraat 34. — zijn hooge trappen en overkoepeld balkon, hier ik nu óók, en dat dit daarom mogelijk werd king te zullen krijgen, stuurt u ze dan naar deze Venlo.
£,• Ceelen naar Vaals, Bloemendalstraat 34. — zit stijl in, maar ook vroolükheid: daarvan ge wordt me nu duidelijk. Particuliere krachten opleiding. Uw meisje zal er u altijd dankbaar Grave fbenedensluis)
562
10
G. v. d. Oever naar Vaals, Bloemendalstraat 34. tuigen de bloemen in de bakken en de groote zouden eenvoudig te kort schieten. Maar dat er voor blijven. Vraagt u eens inlichtingen aan Uth (benedensluis)
317 "72
Vught. 's-Hertogenbosch
L- Ouwens naar Vaals, Bloemendalstraat 34. perken vóór in de groene grasvelden en het van ieder individu iets gevraagd wordt, is me Dienstbodeopleiding „Mariaoord" te
289
07
" H. v. Erp naar Vaals, Bloèiuendalstj-aat 34. leutige wijsje ergens hoog boven me.
overduidelijk. Wanl behalve een materieelen kijk Spijt zult u er vast nooit van hebben, net zoo Nieuwe Schutsluis te EnkeleV " A. Beerepoot naar Vlissingen Coosje BusNu is het zeker waar, dat je in je vacantie op de dingen wordt hier vooral gevraagd en ver min als ik, die er een week vacantie hield en
(Dieze)
281
73
'•/nstraat 18. — A. v. Leur naar Culemborg, altijd anders bent dan normaal. Dat moét in zorgd de bovennatuurlijke kijk op het leven, heelemaal uitgerust en vol idealen er van terug Engelen (Maas)
271 101
"'Iinen Molenstraat 45. — J. Peeters naar Nij- zekere zin ook, anders was het geen vacantie.
wat evenwel niet zeggen wil, dat het andere naar huis ging.
280
Oreveeoeur (Dieze)
77
' 'gen St Steplia&üssUattt W.
aanvul" klinkl liet wk'iitóijk door* .verwaarloosd zou worden. Want 'n dienstbode
M.i l -Cretseeoewr- <Maas)
2Stl .:m

GEMENGD NIEUWS.

AANBESTEDINGEN.

Ontdekkingen op Maria-oord
te Vught
Dienstbodenopleiding in prettige,
gezonde sfeer

Waterhoogten.

«

Eerste Blad 4

NOORDBRABANTSCH DAGBLAD HET HUISGEZIN
Raad

10

VOOR

SECRETARIE-PERSONEEL.

TERUGGAVE

BELASTING

Lieshout.

salarisverliooging.

pCt.
't

van

PERSONEELE-

MOTORRIJTUIGEN.

Onder de ingekomen stukken bevond zich een
schrijven van het gemeentebestuur van Hel
mond betreffende de verlenging der gemeen
schappelijke regeling voor den vléeschkeuringsdienst. De VOORZITTER lichtte toe dat deze
regeling per 31 December a.s. afloopt en Hel
mond thans in verband met de hangende an
nexatieplannen voorstelt de huidige regeling
vixH'loopis; met een jaar te verlengen, waarme
de de raad zich kon vereenigen.
Aan de R. K. Jonge Boerenstand te Mariahout
wordt op haar verzoek een subsidie toegekend
van f 25 voor éénmaal in verband inet de op
richtingskosten.
Xaar aanleiding van een schrijven van Ged.
Staten wordt de bouwverordening aangevuld
met een bepaling waardoor B. en W. vrijstelling
kunnen verleenen van bepalingen der bouwver
ordening in verband met de huidige maatrege
len der besparing van bouwmaterialen.
De rekening van het Burgerlijk Armbestuur
over 1939 wordt goedgekeurd.
De besrooting van het Burgerlijk Armbestuur
voor 1941 wordt eveneens goedgekeurd.
De gemeentebegcooting is door den geheel en
raad in commissie behandeld, zoodat desge»vraagd geen nadere inlichtingen worden ver
langd.
Besloten wordt tof herziening van de salarisVegeling voor den ambtenaar ter secretarie.
De post „Onvoorziene uitgaven" ' bedraagt
f 5920.78. Het totaal der inkomsten en uitgaven
beloopt een bedrag van f 74,229.
Voor het komende begrootingsjaar zullen de
volgende belastingen worden geheven: 80 opc.
op de grondbelasting gebouwde eigendommen.
20 opc. voor de ongebouwde eigendommen, 150
'opc. op de personeele belasting. 38 opc. op de
Vermogensbelasting en 55 opc. op de gemeenteTondsbelasting.
Voorts zijn verschillende subsidies geraamd
Bij de rondvraag oppert het lid JANSEN de
mogelijkheid tot verbooging van dc lootien der
gemeente-arbeiders door toekenning van duur
te toeslag.
De VOORZITTER zegt. dat B. en \V. hebhen
gedacht deze loonen met 10% te verhoogen,
•waarmede de Raad zich kan vereenigen.
Hef lid RROITWERS vestigt de aandacht op
de uitvoering van het plan der waterlossing
naar Veghel.
De VOORZITTER zegt dat van liet gemeen
tebestuur van Veghel bericht is ontvangen dat
dit plan van de baan is, aangezien met de be
treffende eigenaren geen overeenstemming kon
-worden verkregen voor den aankoop van de
ibenoodigde grond.
BROUWERS oppert de mogelijkheid om een
andere oplossing hierin te krijgen, waarop de
VOORZITTER toezegt dit met den boschwach
ter van het Staatsbosehbeheer te zullen bespre
ken en ter plaatse te onderzoeken.

MARKT- EN VEILINGBERICHTEN.

's-HERTCGENBOSCH.
INKWARTIERING
DUITSCKE MILITAIREN.

De Burgemeester voornoemd,
Mr. F. J. v. LANSCHOT.

en maandbladen, als
mede vakbladen
gratis ter inzage.

14 vindt ze in mooie sor feering bij:

DE GRAAF s

Administratie
NOORDBRABANTSCH
DAGBLAD

HET HUISGEZIN

Verzamelingen afvallen

Vught, 12 Nov. 1940.

OPHALEN ZONDER VERGUNNING IS VERBODEN.

Zij die — volgens nader te stellen regelen — genegen zijn
dëze afvallen op te halen, moeten zich daartoe aanmelden
op het Bureau van den Reinigingsdienst, Achter het Wild
Varken No. 9 alhier op VRIJDAG 15 NOVEMBER a.s. van
De GEDEPUTEERDE STA 9—12 u. v.m. en van 2—5 u. n.m. of op ZATERDAG 16 NO
TEN van NOORD-BRABANT VEMBER a.s. van 9—12 u. v.m.
brengen ter algemeene kennis,
De Directeur van Gemeentewerken
dat tegen betaling van f 0.37M:
PEJ1EY.
verkrijgbaar is gesteld de door
hen opgemaakte begrooting
der provinciale inkomsten en
Officieele Publicatie van het Departement van Landbouw
uitgaven voor het dienstjaar
en Visscherij.
1941.

Bekendmaking.

J. VAN HEST, wonende Vlij
men, Verl. Kerkstraat B 49 b,
werd bij vonnis der Recht
bank te Den Bosch d.d. 30
Oct. 1940 failliet verklaard,
met benoeming tot Rechter
commissaris Mr. J. M. HUIZINGA en tot Curator:
Mr. H. T. OBREEN,
Zaltbonvmel, Gam.str. 6.

UIT DE HAND TE KOOP een
zeer vruchtbare BOERDERIJ
met best Bouw- en Weiland,
nieuw Huis, Schuur en Bijge
bouwen, groot 11 H.A. Te
bevr. Wed. W. v. KESSEL,
B. 10, Schaijk.

DEN BOSCH. 13 Nov. N.C.B. Bossche Veiling.
Melkappel 8—13; Juweeltjes 8—15; Gravensteiner 8—12; Zilverling 8—14; Prins Albert 15—
16; Wijnappel 14—15; Notarisappel 15—19; Comfesse de Paris 13—23: Beurré Alexander Lucas
19—24; Spinazie 6—8 per kilo; Kropsla 16—19
per 10 krop; Tomaten 8—25 per kilo; Prei 56—
61 per 10 kilo; Knolselderie 13—25 per 10 knol;
Juin 35—40 per 10 kilo; Witlof 25—27 per kilo;
Wittekool 18—20; Roodekool 43—65; Savoijekool
Andijvie 10—25
10 kilo;
Bospeen
"X , auuipii.
iv
-v per
i-'v.»
~ >
—
f
26 -51;
36—50 per 10 bos; Breekpeen 22—31; Waspeen
35—70; Kroten 48—49 per 10 kilo; Spruiten 12—
29; Kassnijboonen 36—41 per kilo: Knolraap 17
—21 per 10 kilo; Bloemkool 159—162 per 10
stuks; Witlof 25- -27 per kilo; Boerekool 2035 per- 1 (Lkilo.

HOOFDAGENT

—

r
De VOORZITTER van het
Waterschap „N.O. Noord-Bra
BEDDEN MAGAZIJN
bant" maakt bekend dat zijn
MEUBEIEN - TAPIJTEN
MARKT 42, DEN BOSCH
UITGELOOT en op 1 Febru
Telefoon No. 3015
ari a.s. aflosbaar zijn ten kan- KERKSTR.8-IO TEL.3005 DEN BOSCH
lore van de Incassobank te
's-Hertogenbosch en de Amsterdamsche Bank te Amster
dam de hierna volgende aandeelen, der geldleeningen als:
No. 22. 103. 156, 197, a t/m d.
248, 259, 277, 299, 302, 337.
444, 172, 492, 507, 579. 597,
Ingaande 22 November a.s. zal een ieder VERPLICHT
632, 712. 949. 989, 1011, 1039,
afval, beenderen, etensresten enz.) voorzoover deze niet ge1107, 1128, 1145 a t/m d, 1211,
zijn afvallen van levensmiddelen (aardappelschillen, groente1308, 1316, 1329.
bruikt worden in eigen huishouding of bedrijf, te bewaren
De Voorzitter van het
en alleen af te geven aan personen, die deze komen ophalen
Waterschap,
2 maal per week en daartoe een vergunning van Burge
Mr. W. v. LANSCHOT. meester en Wethouders hebben verkregen.

TIEL, 11 Nov. Tielsche Veiling Septer. Appe
len: Cox Orange Pippin f 20—40. Peren: Beurré
d'Anjon f 12—20; Conitesse de Paris f 13—23;
Conference f 14—20; Doyenne du Comice f 32
—48; Emile d'Heist f 12—25; Legipont f 20—36;
Zwijndrechtsche Wijnpeer f 14—23; Jodenpeer
f 12—19; Beurré de Merode f 16—20; Wintervijgen f 12—18; Brederode f 12—18; Gieser Wilde
man f 14—26; St. Remy f 10—15; Winterjannen
J 12—18; IJsbouten f«18—24; Mispels f 8—14
per 100 kilo; Noten f 0.35—0,70 per 100 stuks.

OSS, 13 November. Op de weekmarkt van he
den werden aangevoerd: 16 drachtige varkens
f 75—90; 19 guste varkens f 55—70 per stuk; 8
vette varkens f 0.25—0.28 per pond; 32 loopvarkens f 20—26; 560 biggen f 7—11 per stuk.
De handel was vrij traag, wat vooral bij de
biggenhandel tot uitdrukking kwam. De aan
voer was slechts matig wat de kooplust even
min bevorderde.

ZOEKT EEN

MHKBHNMH
GROXDIGE BEKEND
HEID MET A L L E
SOORTEN VERZEKE
RINGEN VEREISCHT.

ADVERTENTIËN

Zondagdienst

WIJCHEN, 12 Nov. Op de heden alhier gehou
den markt waren aangevoerd: 189 runderen,
waaronder 62 drachtige koeien en vaarzen f 320
—475; 90 pinken en kalveren f 130—195; 18 wei
vee f 180—235 per stuk: 19 vetvee le kwal. 80—
90 cent, 2e kwal. 70—78 cent per kg. Handel
goed.
26 Paarden en veulens, waaronder 8 werk
paarden f 550—800 ; 7 1 '/2-jarige f 650—700; 3
veulens f 250—350 ; 8 hitten f 210—380 per stuk.
Handel gewoon. Er waren veel kooplieden.

HINTHAMERSTRAAT 78 t/o St. Janskerk

WIJ

BARENDRECHT, 13 Nov. Tomaten f 5,50—
0.20; Spinazie f 5—-8; Kroten f 2.20—5,30; Uien
f 430—0,90; Roodekool f 4,50—6.60; Wittekool
f 1,40—2,30; Sav.kool f 4—5,60; Chineeschekool
f 0,60—1,20; Groenekool f 2,50—3,50; Prei le
f 3—5; Waspeen f 3,40—7,50; Breekpeen f 3,40—'3,70; Witlof le f 26—30; idem 2e f 23—26; Sprui
ten le f 12—15,30; idem 2e f 6,80—12,40; idem
geschoond f 29; Boerekool f 3,20—5,60; Andijvie
"ï 2—3,80 per 100 kilo; Bloemkool f 13—16; idem
2e f 7—11; Sla f 1—1.30; Glassla f 1,90—4,10;
Andijvie f 1,30—2,10; Knolseklerie f 1.80—5.20
per 100; Selderie f 0,70—>2,10; Peterselie f 1,40
•—1.90: Peen f 4—1,20 per 100 bos
Fruitveiling. Williams f 22—28; Br. dairgeaii
f 17—21; Bergamot f 12—16; Cox's Oranje Pip
pin f 23—38; Comtes.se de Parys f 13—25; Wijn
peer f 20—26; Br. Alexander Lucas f 19—25;
Conference f 18-—26 per 100 kilo.

NIJMEGEN, 12 Nov. Fruit, groenten en eieren.
Oomtesse de Paris 9—24; Doyenne de Comice
19—28; Leghipont 16—26; Will. Duclvesse 14—
26; Br. Clairgeau 9—26; Nouv. Poiteau 7—23;
Wintervijgen 8—23; Engleterre 7—24; Kazuinperen 7—13; Hertogin Elza 10—20; Mispels 6—
15; Soldat Laboureur 9—17; Brederode 10—:1'7;
IJsbouten 7—16; St. Remy 8—15; Bergamotperen
7—15; Pondsperen 9—15; Stoofperen 6—15;
Handperen 12—27; Notarisappelen 15—22; Cox
Oranje Pipping 18—40; Gevallen appelen 8; Zu
re kroet 6; BI. Alicanle 28—50; Tomaten 7—33;
Kastanjes 14—42; Snijboonen 28—49; PrincesseJjoonen 17—44; Uien 3—8; Spinazie 5—11; Pos
telein 4—8; Spruiten 10—21; Witlof 14—25; Prei
7—9 per kg.; Wittekool f 2—3.40; Roodekool
f 1,80—2.60; Kroten f 3,10—5.20: Wortelen f 2,80
f 3,10—5,80; Savoijekool f 2—3,60; Boerenkool
—4,70; Knolraap f 220—2,90: Knollen f 1,30—
4 per 100 kg.; Andijvie f 1—1,40; *

r
VAN DAM'S naaimachinehandel EERSTE KUS VERZEKERING MIJ.

<u. ZATERDAG OPENING van

De BURGEMEESTER van
's-Hertogenbosch, maakt be
TELEFOON 2400.
kend, dat indien bij inkwar
Reparaties
van
alle
soorten machines worden vakkundig
tiering van Duitsche Militai
ren hiervoor een verwarmd uitgevoerd door A. VAN DAM, v/h Monteur Singer Mij.
kwartier
ter
beschikking
wordt gesteld, een extra ver
goeding kan worden uitbe
taald van f 0.30 per dag.
belasfen ons met het
Zij, die in aanmerking wenschen te komen voor déze
plaatsen van
extra-vergoeding behooren op
de achterzijde van het kwar
tierbiljet door den KWAR
TIERNEMER een verklaring
in alle Bladen, zonder
le doen stellen, waaruit blijkt
extra kosten. Catalo
dat inderdaad een verwarmd
gus van alle verschij
kwartier ter beschikking ge
steld werd.
nende dag-, week

Waterschap
N.0. Noord-Brabant.

Ingaande 17 November a.s.
zullen ondergeteekenden over
gaan tot instelling van

waarbij beurtelings slechts
een der medici beschikbaar is
om noodzakelijke gevallen cp
Zon- en Feestdagen te behan
delen.
E. BLOMJOUS.
F. HILLEN.
F. v. SPAANDONK.
Yught, 14 Nov. 1940.

GEEN PUNTEN
GENOEG ?
Waf
van

zoudf U denken

'n Moderne Brit
'n Mooie Barometer
'n Prismakijker
als Sf. Nicolaasgeschenk

VAK MAAREN
Vughferstraat 25

PRENTENBOEKEN

Kleurpotlooden — Verfdoozen
Schoolétui's — Schooltasschen
voor iets goeds slaagt U bij

BOTERDISTRIBUTIE.
De Secretaris-generaal, waarnemend Hoofd van het De
partement van Landbouw en Visscherij vestigt de aandacht
van belanghebbenden' er op, dat de reductiebonnen voor
boter, welke nog niet zijn ingewisseld, uiterlijk tot en met
30 November a.s. bij een der betaalkantoren van de Neder
landsche Middenstandsbank kunnen worden verzilverd.
Na dien datum zal het niet meer mogelijk zijn, deze bonnen
in te wisselen.

JAN v. d. HEUVEL

Een Abonnement

NOORD-BRABANTSCH DAGBLAD

dal alle

werkdagen verschijnt
kost maar

ZO ct. per weejs

='11 ERRES=
U kunt voortaan zelf Uw keus uit de toegestane
programma's bepalen. — Vraagt INLICHTINGEN
en DEMONSTRATIE aan:

Vroeg of laat zal de
extra-omzet
eerste

van

de

oorlogsmaan

den plaats m$ken voor
slapte.

Waakt

terreinverlies

-

voor

Techn. Bur. J. DE REEPER

VAN NOREMBORGHSTRAAT 118 — TELEFOON 5317.

ST. NICOL AAS-GESCHENKEN

als KAPSTOKKEN, P AR APLUIESTAND AARDS, GANGSPIEGELS, BORSTELHANGERS, HAARDFAUTEUILS,
enz. enz. vindt U in groote verscheidenheid bij

blijft

uw klantenkring culti-

S T O K K E R E N B U U R

veeren, blijft doelmatig

VUGHTERSTRAAT 3

adverfeeren.
Spiegelt U aan-de

zaken,

die in den vorigen oorlog
méér i. p. v. minder beleg
den in reclame en vroegere
leiders

voorbij

streefden

—

DEN BOSCH

HET HUISGEZIN
MARKT 42

•

's-HERTOGENBOSCH

—

TELEFOON 2369.

ST.NIC0LAAS

kwam dit jaar reeds vroeg bij
ons Zijn inkoopen doen, want
er is thans de grootste keuze.
GOEDE BOEKEN — VULPENHOUDERS — LUXE POST
FOTO-ALBUMS — KALENDERS.

BOEKHANDEL ADR. HEINEN,
KERKSTRAAT 27 — TELEFOON 2919.
Zie onze Etalages Kerkstraat 27 en 29 (hoek Krullartstr.).

KLEINE ADVERTENTIEN
bij éénmaal plaat
sing f 0.75, bij drie
maal plaatsing i 1.50
(event. verhoogd
met 15 cent voor
porlo bij opzending
van nummerbrieven
builen Den Bosch).

ABONNé'S betalen één
maal per maand bij af
gifte van REDUCTIEBON f 0.2f (eventueel
verhoogd met 15 cenl
voor porlo bij opzen
ding van nummerbrie
ven buiten Den Bosch).

Plaatsing ge
schiedt
uilslui
tend nadat hel
verschuldigde in
contanten, per
postwissel, post
giro (Nr. 39340)
of in postzegels
is ontvangen.

Haarwerken, ook voor kaalhoofdigen. E. Geenen, Graafscheweg 55, 's-Bosch.

Zij zullen hef ook voor Uw artikel over
hebben wanneer U hef adverteert in:

„Het Huisgezin"

KOOPT 'N EIGEN RADIOTOESTEL, MAAR DaN

ft i s noé éeld
voor iets goeds

Het bewijst, dat zijn lezers geld over
hebben voor iets goeds.

OP

'N WAARDEVOL GESCHENK

TONNY KRYBOLDER

Inlichtingen en demon
stratie zonder verplichting

Hoogesteenweg 28 — Tel. 4165.

Kortstondige
ooriogsverkoopen.

AANVANG NIEUWE CURSUS

'11 FOTO-TOESTEL
Of FILMAPPARAAT

FOTO-KINOHANDEL

V.

Een goed boek koopt U bij A.J.C. Surig

Hef is goed adverfeeren in een blad,
dat in lezersaantal sfeeds vooruitgaat
- en snel vooruit gaat - ondanks de
tijdsomstandigheden.

U BELEEFT ER ZELF OOK
GENOEGEN VAN!

BRIEVEN
t
ONDER No. 6418 AAN HET BUREAU DEZER COURANT.

I
FLINKE DIENSTBODE
KAPSTER.
Biedt zich
aan ervaren gevraagd. Verslerstraat No. 1,
Kapster, geheel zelfstandig Vught.
GROOTESTRAAT 7 1 , WAALWIJK.
kunnende werken. Ook voor
Keuze uit alle werken. — Tevens Leesbibliotheek noodhulp, of enkele dagen per
VRACHTRIJDER
week. Brieven onder No. 6339
KOMT U EENS KIJKEN?
heeft
nog
enkele dagen in de
Bureau dezer Courant.
week beschikbaar. Paard en
WOENSDAG 20 NOV. A.S.
wagen, flinke laadruimten.
GELD BESCHIKBAAR.
Brieven onder No. 6432 Bur.
4000 a 5000 gld. beschik dezer Courant.
baar als 1ste hypotheek a 4%
4 NOG ENKELE INSCHRIJVINGEN MOGELIJK.
op landerijen met ruime over
VRIENDINwaarde. Brieven onder No.
'N GEZELLIGE AVOND EN
U LEERT DANSEN.
Net Meisje zoekt
leuke
0341 Bureau dezer Courant.
Vriendin om den vrije tijd
samen gezellig door te bren
BAKKERSKNECHT.
gen. Leeftijd 20 tot 25 jaar.
LANGE PUTSTRAAT 21.
Voor direct gevraagd op Brieven onder No. 6434 Bur.
J»-; HET INSTITUUT VOOR HET BETERE PUBLIEK. een Dorp: flinke Bakkers dezer Courant.
knecht, zelfstandig kunnende
werken. Brieven onder No.
DAGMEISJE
6385 Bureau dezer Crt.
gevraagd voor direct van des
morgens 8 tot 's middags 4
TE KOOP
uur. Zich aan te melden bij
partij Kachelblokjes en Gas- Mevr. .1. Homoet, Bosscheweg
gèneratorhout, op de juiste 7, Vught;
maat
gekort.
Indien
gewenscht kunstmatig gedroogd.
KAPPER.
P. v. Erp, Torenstraat A 45c,
Gevraagd een. Kappersbe
Telef. 43, Dinther (N.-Br.).
diende kunnende knippen en
scheren, in- of extern.. Brie
TE KOOP GEVRAAGD
ven onder No. 6437 Bureau
Hand- of Trapnaaimachine te dezer Courant.
gen billijken prijs. Iets defect
geen bezwaar. Brieven onder
TE KOOP
No.'' 6373 Bureau dezer Cou
een goed werkend Handnaai
rant.
machine, merk „Singer", en
een Pick-up met of zonder
DAGMEISE
platen en een Heerenrijwiel.
gevraagd in klein midden- Joh. Bongers, Café „De Bergstands-gezin; niet beneden de maas", Zeeland (N.-Br.).
17 jaar. Geheel zelfstandig en
netjes kunnende werken en
VERLOREN
v.g.g.v.' Hoog loon. Zich aan
melden op Handelskade 18, een Rijwielbelastingmerk, van
Den Bosch.
't gemeentehuis te Uden naar
de uithoek Hulstheuvel. Te
gen belooning terug le bezor
HAARWERKER
biedt zich aan voor het maken gen bij Wed. v. Lanen, Hulst
en vermaken van alle soorten heuvel 52, Uden.
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Schenkt met ST. NICOLAAS
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ER BIEDT ZICH AAN
een net R. K. Meisje, voor
klein gezin. Eenigszins bekend
R. K. JONGEMAN
met koken en met alle voor
zoekt te Vught Zit-Slaapk. met komende
werkzaamheden.
verw. voor 5 dg. per week. Leeftijd 40 jaar, v.g.g.v. Brie
Geen beroepspension. Brieven ven onder no. 6364, Bureau
onder No. 6395 Bureau dezer dezer Courant.
Courant.
TE KOOP GEVRAAGD
Naaimachines,
- Handof
Trapmachine, losse trappen
of inleg trappen. Niet com
pleet of defect, geen bezwaar,
hooge prijs. Brieven onder
No. 6430 Bureau dezer Crt.
DANK AAN GOD
voor op voorspraak van O. L.
Vrouw en den H. Antonius
verkregen gunsten door 't bid
den van de Noveen der drie
Weesgegroeten.
v, d. L., 's-Bosch.
BIEDT ZICH AAN
net R. K. Meisje, oud 16 jaar
voor hulp in de huishouding,
ook voor werkster, voor de
rijda'g of andere dagen. Brieen onder No. 6397 Bureau
dezer Courant.

TE KOOP GEVRAAGD
een in goeden staat zijnd
Looprek. Waar zeggen de Uit
gevers.
BANKETBAKKERIJ.
Gevraagd een nette Jongen,
liefst als zoodanig reeds werk
zaam gewe.est. V.g.g.v. H. v. d.
Zijde, Vischstraat 25, 's-Bosch.
WIE WIL
ter liefde Gods een Meisje van
vier jaar voor tijdelijk tot zich
nemen, desnoods legen eenige
vergoeding. Inlichtingen te
bekomen bij de Eerw. Gees
telijken. Brieven onder No,
6442 Bureau dezer Courant.
TE KOOP GEVRAAGD
een goed onderhouden Sportfiets. Brieven met prijsopgaaf
onder No. 6443 Bureau dezer
Courant.

LOTISICO
TREKKING
11 November i 1940

100.000 No.
N

827

50.000 ° 12060

* 3 0 . 0 0 0 No. 9210
3379
4766
No. 11701
No.
3820
No.
6848
No.
6664
No 6413

25.000
25.000
25.000

No.

No.

20.000
20.000
15.000
10.000

5 Prijzen van f 5000: Nos.

2165

2996

4003

4685 13808

5 P ijzen v,an f 2000: Nos.

1888

3698

5522

12262

13755

11 Prijzen van f 1500: Nos.

352 4996 5832 7085 7807
11847 12630 15209 17334 17511
19813
75 Prijzen van f 1000: Nos.
9
175
234
590 100'
1036 1399 19«7 2453 2539
2576 2701 3029 4223 4304
4415 4811 4914 5333 5683
5688 593 » 5967 6436 6801
7651 8060 8240 8313 8740
8832 8851 8984 9210 9865
10190 10303 10575 11300 11335
11837 11944 12103 12269 12602
1281 j 12870 12980 13052 137c>9
13980 14048 14434 15100 15259
16209 16516 16574 16637 16662
17163 17242 17361 17549 17615
17753 19055 19327 20111 2C44
20320 20479 20503 20556 20731
'Premies: NTo. 9210 f 10G0.—
met premie van f 30.000.— en
No. 7021 met premie van

DIENSTBODE.
Gevraagd in burgergeziii
R. K. Dienstbode die geheel
zelfstandig kan werken. Z.g.
g.o.z.a.t.m. Opgave van laatste
betrekking gewenscht. Brie f 3000.—.
ven onder ,No. 6426 Bureau
Voor de overige 405 prijzen zie
dezer Courant.

men de trekkingslijsteq bij de
vertegenwoordigers.

TANDARTS ASSISTENTE.
Leerling gevraagd ter op
leiding tot Tandarts-Assisten
te. Leeftijd beneden 20 jaar.
Mulo of gelijkstaand diploma
vereischt. Brieven met uitvoe al eens proef genomen met e«*
rige inlichtingen onder No.
6425 Bureau dezer Courant.

Hebt U

GEBRUIKTE LUIDSPREKER
te koop gevraagd. Brieven
met opgave prijs, type enz.
onder No. 6427 Bureau dezer
Courant

Kleine Advertentie
in het

Noordbrabantsch

Dagblad

HET HUISGEZIN

NED. VAKVEREENIGINGSLEIDERS
IN BERLIJN.

WIJZIGINGEN VAN SPOORWEG
VERBINDINGEN.
UTRECHT, 13 November.
L)e persdienst der Nederlandsche Spoorwe
gen deelt ons mede, dat het bericht, dat dezer
blagen in enkele dagbladen is verschenen en
volgens hetwelk op 17 November een nieuwe
dienst door de Nederlandsche spoorwegen zou
worden ingevoerd, niet juist is.

In dit verband vernemen wij wel, dat er te
gen 24 November een nieuwe uitgave van het
loopende spoorboekje verwacht kan worden,
waarin dan enkele wijzigingen tot op dien dag
verwerkt zullen zijn.
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MINERALE

VETTEN.

'S-GRAVENHAGE, 13 November.
I)e directeur van het rijksbureau voor aard
olieproducten, daartoe gemachtigd door den
secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het
departement van handel, nijverheid en scheep
vaart, brengt het volgende onder de aandacht
van verbruikers eri leveranciers!
Als tweede distributieperiode zal worden
vastgesteld het tijdvak van 1 Januari 194! t.m.
31 Maart 1941.
Alle verbruikers en leveranciers zijn ver
plicht, voor 25 November 1940 een formulier,
betreffende voorraden,
verbruik, afname en
aflevering, bij het rijksbureau voor aardolie
producten, sectie 1, Zeestraat 100-104 te 's-Gravenhage in te leveren. I)e formulieren zijn ver
krijgbaar bij genoemd bureau.
Schriftelijke aanvraag voor toezending moet
geschieden per briefkaart,
waarop vermeld,
door verbruikers: „verzoeke toezending ver
brui kersformulier minerale smeeroliën en vet
ten", en door leveranciers: „verzoeke toezen
ding levcranciersformulier minerale smeer
oliën en vetten", en naam en adres in blokletters zijn aangegeven.
Hiervan zijn uitgezonderd: ingeschreven on
dernemingen,
ondernemingen, die periodiek
voorraden, ontvangsten en afleveringen moeten
verantwoorden, alsmede — voov-oover betreft
«Je door hen als zoodanig aangeschafte hoe
veelheden — houders van motorrijtuigen, 12
K.G. afnemers en houders van vergunningen,
verleend door den inspecteur-generaal van het
verkeer, door de Nederlandsche visscherijcentrale of door het rijksbureau voor genees- en
verbandmiddelen.
Het verleenen van vergunningen voor ver
koop en aflevering van vaselines en paraffineoliën aan verbruikers en daarmede gelijkgestelden ten behoeve van deze doeleinden ge
schiedt door het rijksbureau voor genees- en
verbandmiddelen,
Tesselschadestraat 6, Am
sterdam.
Houders van motorrijtuigen in den zin van
de
motorrijtuigenbelastingwet, al dan niet
voorzien van gasgeneratoren, kunnen zonder
een vergunning smeerolie aanschaffen, mits de
benoodigde hoeveelheid smeerolie, al dan niet
vermengd met benzine, wordt geschonken in
de daarvoor bestemde vulopening aan" het mo
torrijtuig.
De bestaande regelingen voor binnenscheep
vaart, groote scheepvaart of kustvaart en visscherij, blijven ongewijzigd van kracht.

BRITSCHE LUCHTAANVALLEN
OP ONS LAND.
's-GRAVENHAGE, 13 November.
Over Engelsche luchtaanvallen op ons land
valt weinig te melden. Wel hebben enkele vlieg
tuigen getracht het Nederlandsche gebied bin
nen te dringen.doch het is hun niet gelukt
bommen te werpen. Er is dan ook geen schade
aangericht.

NATUUR-, GENEES- EN HEELKUNDE
AMSTERDAM, 13 November.
In de aula der universiteit van Amsterdam
heeft het Genootschap ter bevordering van na
tuur-, genees- en heelkunde hedenmiddag zijn
iaarlijksche algemeene vergadering gehouden,
waarop het 150-jarig bestaan van het genoot
schap werd herdacht.
Op de herdenkingsvergadering hield de alge
meene voorzitter prof dr. G. C. Heringa, een
herdenkingsrede over „honderdvijftig jaar na
tuurwetenschap.

GASOLIE VOOR DIESELMOTOREN
EN OVENS.
DEN «HAAG, 13 November.
De secretaris-generaal, wnd. hoofd van het
departement
van
Ilande 1, Nijverheid
en
Scheepvaart deelt mede:
Reeds herhaaldelijk heeft het rijksbureau
voor aardolieproducten door middel van circu
laires, correspondentie, enz. er de aandacht
van belanghebbenden op gevestigd, dat de be
schikbare voorraad gasolie zoo gering is, dat
met uitzondering van enkele hoogst vitale be
drijven (poldergemalen, landbouw, transport
van kolen, voedsel, e.d.) in de nabije toekomst
practisch niet meer op toewijzingen van gas
olie kan worden gerekend.
Daarom wordt er nogmaals de nadruk op ge
legd, dat het dringend noodzakelijk is Diesel
kracht te vervangen door electriciteit of stoom
kracht, dan wel door gasgeneratoren. Ovens
moeten op gas, electriciteit, kolen, cokes, turf
of hout worden omgebouwd.
Molenaars en houtzagerijen moeten.
-vwerar
Mogelijk, windkracht gebruiken.

BERLIJN. 12 November. (Van een specialen
verslaggever van het A.N.P.)
De Nederlandsche vakvereenigingsleiders, die
op uitnoodiging van het Duitsche Arbeidsfront
thans in Berlijn vertoeven, hebben den dag
van gisteren even nuttig als aangenaam door
gebracht. De voordrachten.
welke vooraan
staande figuren uit het Duitsche arbeidsfront
des ochtends voor het gezelschap hielden en
de bezoeken, welke de Nederlandsche gasten in
de middaguren aan een tweetal uroote en mo
derne bedrijven brachten, vormden een eerste
kennismaking met de Duitsche arbeidersorga
nisatie, zooals deze na de nationaal-socialistische revolutie onder de bezielende leiding van
dr. Ley is tot stand gekomen en sindsdien is
uitgegroeid tot een organisatie, welke 30.000.000
leden omvat. Dit eerste contact was prettig en
aangenaam. Alvorens
in Berlijn-Tempelhof
eenige fabrieken werden bezichtigd hield dr.
Boetticher van de afdeeling buitenland van het
Duitsche
arbeidsfront in het nieuwe en in
grootschen stijl opgetrokken gebouw van deze
organisatie in de Potsdammerstrasse een voor
dracht over het Duitsche Arbeidsfront en de
nationaal-socialistische
gemeenschap
„Kraft
durch Freude", in welke rede de spreker een
duidelijke
uiteenzetting
gaf van de wijze,
waarop alle werkende Duitschers in het ar
beidsfront zijn vereenigd.
Voorts stelde hij in het licht, dat het de
taak van het arbeidsfront is het levensniveau
van den Duitsclien werkenden mensch te ver
heffen, welk sociaal opbouwwerk niet moge
lijk zou zijn zonder „Kraft durch Freude". Deze
gemeenschap immers bemoeit zich met de cultureele opvoeding van de natie en stelt zich tot
taak den Duitschen arbeider levenskracht en
levensvreugde te geven, alsmede de kracht en
den moed meester te zijn over eigen zorgen.
De uiteenzettingen van dr. Boetticher wer
den later op den dag geïllustreerd met eenige
films, welke opnamen bevatten van een «vacaniiereis, die Duitsche
arbeiders met een
„Kraft durch Freude"-sc.hip naar Italië hebben
gemaakt en verder alleraardigste
opnamen,
waaruit bleek dat „Kraft durch Freude" zelfs
in de kleinste dorpen een avond van vreugde
en ontspanning brengt.
Prof. Kiesewetter zou oorspronkelijk een voor
dracht houden over arbeidsrecht en loonvor
ming, doch in verband met den tijd, die voor
een zoo veelomvattend onderwerp veel te kort
was, beantwoordde prof. Kiesewetter verschil
lende vragen, welke hem uit den kring der
Nederlandsche gasten werden gesteld en die
vooral betrekking hadden op het probleem der
loonvorming.
De spreker gaf vertier een belangwekkende
en leerzame uiteenzetting van de wijze, waar
op het economische leven in Duitschland zich
na den wereldoorlog onder invloed van ver
schillende internationale politieke en econo
mische omstandigheden heeft, ontwikkeld. Zoo
wel prof. Kiesewetter als de Nederlandsche
gasten gaven den wensch te kennen elkaar op
een der volgende dagen nog eens te ontmoeten
en de gedachtewisseling voort te zetten.
Gedurende dezen dag bezocht het gezelschap
de fabriek van scheermesjes en scheerapparaten van Roth-Buechner, waar de. bekende Rot
bartmesjes worden vervaardigd en circa 1000
arbeiders en arbeidsters werken en voorts de
machine en werktuigenfabriek van Stork en
Co., beiden in Berlijn Tempelhof. In laatstge
noemde fabriek werken ongeveer 3000 arbei
ders. Uiteraard werd tijdens deze bezichtiging
bijzondere aandacht aan den dag gelegd voor
hetgeen in deze bedrijven op sociaal gebied
voor de arbeiders is sedaan en dat in deze
bedrijven de grens van het volmaakte heeft
bereikt.
's Avonds bezochten de Nederlandsche gas
ten een Volkstheater, waar dankbaar werd ge
noten van de „Freischuetz". Een prettig slot
van een welbesteden dag.
Vandaag spreekt voor de Nederlanders
Amtsleider Mende over het gebruik van buitenlandsche arbeidskrachten in Duitschland en
staat o.m. verder een bezoek aan een tentoon
stelling voor vakopleiding en
bedrijfsleiding
van het Duitsche arbeidsfront op bet program
ma.

Het programma, dat de Nederlandsche Vak
vereenigingsleiders op den vierden dag van hun
bezoek aan Duitschland hadden af te werken,
was gelukkig niet zoo zwaar als dat van den
vorigen dag, toen het gezelschap van 's ochtends
vroeg tot 's avonds laat Berlijn doorkruiste en
van een ademoauze geen sprake kon zijn. Doch
ook dezen Dinsdag werden vele interessante
dingen aanschouwd en werd met veel aandacht
geluisterd naar een voordracht, welke de heer
Mende van het Duitsche arbeidsfront hield over
een onderwerp, dat juist de Nederlanders sterk
interesseerde, n.I. de inzet van buitenlandsche
arbeidskrachten in Duitschland.
Na de voordracht, welke in het gebouw van
het Duitsche Arbeidsfront werd gehouden, volg
de een geanimeerde gedachtenwisseling, die in
verband met den beschikbaren tijd helaas kort
moest zijn.
In het gebouw, waarin de opperste leiding
van de ITitlerjeugdorganisatie zetelt, werden de
Nederlandsche gasten vervolgens uitvoerig in
gelicht omtrent de wijze, waarop de jeugd in t
derde Rijk is vereenigd, wordt opgevoed en op
geleid enz.
Aan het slot van den middag volgde nog een
bezichtiging van de tentoonstelling van het
Bureau voor vakopleiding en bedrijfsleiding.
Voor vandaag — Woensdag — staat o.m. op
het programma een bezoek aan de groote Siemens-werke in Berlijn-Siemensstadt, terwijl het
gezelschap daarna ontvangen zal worden door
den heer Oieiger. plaatsvervanger van den leider
van het Duitsche arbeidsfront dr. Ley.
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ROTTERDAM, 13 Nov.
In tegenwoordigheid van enkele autoriteiten,
o.a. den burgemeester van Rotterdam, Mr. P. J.
Oud, is gisteren op het groote Visscherijplein
te Rotterdam, de eerste centrale keuken offici
eel in gebruik genomen. De keuken had toen
echter reeds bijna een week gewerkt en omwo
nenden. die daarvoor in aanmerking wenschten te komen, dagelijks van een warmen maal
tijd voorzien. Deze keuken is in feite een proefkeuken, welke dient, om de noodige ervaring op
te doen voor de vijftig a 00 keukens, welke over
zes weken in verscheidene gemeenten van ons
land maaltijden zullen verstrekken.
Voor zoover thans vast staat zullen in
Amsterdam vijf, in den Haag drie, in Rotter
dam twee, in Maastricht een, in den Helder
een, in Middelburg een, in Eindhoven drie,
in Utrecht drie, in Groningen een en in
Leeuwarden een keuken worden ingericht,
de overige 29 of 39 zullen in andere groote
gemeenten komen. Bovendien zullen twee
rijdende keukencolonnes worden gefor
meerd. Deze hebben ieder een capaciteit
van vier duizend porties en zullen klaar
staan, om op ieder gewenscht oogenblik
naar ieder gewenschte plaats te vertrekken,
en daar de voedselvoorziening te verzorgen.
Bijv. bü watersnood kan een dergelijke co
lonne, die vervoerd wordt door auto's met
houtgas generatoren, zeer goede diensten
bewijzen.
Op het oogenblik bestaan er in ons land tal
rijke organisaties, die zich reeds met de uitdeeling van voedsel bezig houden. Deze zullen
verdwijnen met uitzondering van „Kindervoe
ding".
^Behalve voor degenen met kleine inkomens,
zal de centrale keuken ook een uitkomst blijken
te zijn voor hen, die thans gewoon zijn buitens
huis te eten.
Het feit, dat de voedingsraad het toezicht op
de menu's heeft en een wetenschappelijk ver
antwoorde
samenstelling is gegarandeerd,
maakt dat bijvoeding van vitaminehoudende
spijzen, niet noodzakelijk is. Hij die zich voedt
uit de centrale keuken, voedt zich goed.

OVERHEID EN KUNST.
AMSTERDAM, 13 November.
Dezer dagen hebben de waarnemende secre
taris-generaal van het Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, Mr. H. .1. Reinink. en de chef der afdeeling Kunsten en We
tenschappen van dit Departement, Mr. J. K.
van der Haagen, een bezoek aan Amsterdam
gebracht, om in contact te komen met Amsterdamsche kunstenaars en besturen van kunstin
stellingen en zich persoonlijk op de hoogte te
stellen van hun wenschen en nooden in deze
tijden.

WINKELPANDEN

van

In de N e e r l a n d i a-pers lezen wü:
Niet vaak treffen wij in den laatsten tijd uit Duitsche pen een
zóó van begrip voor de positie van geheet of gedeeltelik door
Duitschland overwonnen volken getuigende beschouwing aan
als die in liet voorlaatste nummer van I) as R e i c. h.
In 't kort komt de stelling van den schrijver van dit artikel
hierop neer: Wij, Duitschers. zijn niet ten oorlog getrokken,
om andere volken te onderwerpen en te versla
ven. Wij weten, dat wij den oorlog niet hebben
gewild en die onderwerping en verslaving nooit
O P DE,V
hebben beoogd. Maar het is nog iets anders, dat
UITKIJK
wy dit weten dan dat die overwonnen volken
dit kunnen inzien en leeren erkennen. Wij moe
ten ons in die volken niet vergissen. Zij staan
niet gelijk met koloniale volken, die men gemakkelijk kan onder
werpen. Denen, Vlamingen, Noren en Nederlanders zijn niet
de eersten de besten. Zij zijn van onzen aard; zij kunnen
trouwe vrienden zijn maar óók verbitterde vijanden. Die volken
leefden een vreedzaam en welvarend leven; sinds menschenheugenis hebben (le meeste hunner geen oorlogen gekend en
geen groote, nationale rampen; en hun levensstandaard was
hoog. W;j zijn dit alles komen vernielen. Slechts als wij daar
voor iets beters in de plaats kunnen geven, zal 't ons gelukken
deze volken te brengen tot oprechte samenwerking met het
Groot-Duitsche Rijk.
Zóó is het probleem, naar het ons voorkomt, inderdaad met
een juist begrip van den zielkundigen toestand gesteld.
Met eerste, dat zeker noodig zal wezen, om de beoogde ver
zoening en samenwerking tot stand te brengen, is ongetwijfeld
en ook vanzelfsprekend, dat de overwonnen volken z e i v e n
tot de overtuiging geraken, dat het Derde Rijk geen verovering
en onderdrukking voor den geest stond, toen het hunne landen
binnenviel, maar dat het daarbij wordt geleid door een hoog
ideaal van Europeesche ordening, dat, óók al ZQIL het met offers

WONINGEN.
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e
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VERHOOGD

BETERE SOORTEN,
solide gouden pen
2.90 — 3.90 — 4.90
OSMIA, met 14-karaats
gouden pen
3.90 — 5.25 — 7.00
RAPPEN met zichtbare
inktvoorraad, fabr. Pelikan, volle garantie 6.90
TINTENKULI, de solide
doorschrijfpen, onver
slijtbaar
5.10
PARKER, WATERMAN,
PELIKAH, OSMIA, voor
elke hand de juiste pen

MiTTROP
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ORDEN.

DEN HAAG, 13 November.
Uit de vele verzoeken om inlichtingen blijkt,
riat ten aanzien van de vraag of verhooging
van de huren van woningen winkelpanden be
drijven, gebouwe e.d. geoorloofd is, misver
stand bestaat.
In verband hiermede wordt er de aandacht
op gevestigd, dat krachtens de verordening van
den opperbevelhebber van het Duitsche bezet
tingsleger van 17 Mei j.I. de verhooging van alle
prijzen en diensten is verboden, onder welk
verbod ook deze huren vallen. Zoolang dit ver
bod niet door een regeling terzake is vervan
gen, blijft het van kracht.
Een definitieve regeling, die 'terugwerkende
kracht zal hebben tot 9 Mei 1940, kan echter
binnenkort worden tegemoet gezien.

'l BOSCH

MARKT 37
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A.N.W.B. RIJWIELHUURBEWIJS.
Nieuwe regeling, die opgang maakt.
Zooals enkele maanden geleden reeds werd
medegedeeld, heeft de A.N.W.B. het initiatief
genomen tot het treffen van een regeling, waar
bij het voor iederen houder van een door den
Toeristenbond uitgegeven
rijwielhuurbewijs,
mogelijk is, om aan of bij de stations, zonder
een borgstelling en tegen het normaal tarief 'n
rijwiel te huren.
Terwijl nu de aanvragen in grooten getale
binnenstroomden, stelde de A. N. W. B. overal
Bondsrijwielverhuurders aan, wier inrichtingen
kenbaar zijn aan een driehoekig blauw bord
met gele V (verhuur). Er zijn er thans reeds
ongeveer 200, die over het geheele land ver
spreid liggen. Het aantal Bondsrijwielverlumrinrichlingen groeit snel. Binnenkort zal dank
zij intensief en systematisch afwerken van alle
plaatsen, die langs een spoorlijn liggen, vrij
wel iedere plaats van eenige beteekenis één of
meer rijwielverhuurinrichtingen hebben in de
onmiddellijke omgeving van het station.
De A. N. W. B. heeft speciale gemakkelijk in
te vullen kaarten laten vervaardigen, waarvan
gebruik kan worden gemaakt, indien men een
rijwiel wil reserveeren; in dat geval kan
huurder er dus dagen van te voren zeker van
zijn, het rijwiel beschikbaar te vinden.

TRAMS EN DE DUISTERNIS.
's-Gravenhage, 13 November.
Naar wij vernemen, juicht men van Duitsche
zijde de pogingen toe, die ondernomen worden
om het vonken van de electrische trams te
voorkomen, zoodat het tramverkeer ook tijdens
de verduisterde uren kan worden voortgezet.
Men ziet in, dal een verschuiving van den
aanvangstermijn van het uitgaansverbod van
tien naar twaalf uur in het kustgebied het pu
bliek weinig voordeel biedt, als het geen ge
bruik kan maken Van de tram.

De
de
Cunera-kerk
Rhenen
restauratie
is
[>•
restauratie van de
Cunera-kerk
te Rhenen
is
in vollen
9artq. — Een der reusachtige ramen wordt onderhanden ge
nomen
(Foto Pax-Holland)

JUIST BEGRIP.

Sabelspoort
huizen
de
Nu
de
Nu de
huiz«n naast
naast de
Sabelspoort
Arnhem gesloopt zijn, is de typische
vorm van het antieke bouwwerk goed
zichtbaar geworden (Foto Pax-Holland)

KELKEN

te

in

aan materieele welvaart gepaard moeten gaan, méér nastrevens
waardig is dan de rustige welvaart, waarin deze volken vóór
den inval in hun gebied verkeerden.

KUNST IN DE BUURT.
Het Haarle 111 s c. h D a gb 1 a d bespreekt, de moeilijkheden, welke
het verkeer op straat des avonds ondervindt, wat ook zijn invloed
moet hebben op het uitgaan van concerten, tooneelvoorstellingen
en bioscopen:
Al neemt ons aller behendigheid in het ontwijken van obstakels
in de duisternis toe, de moeilijkheden worden ook grooter met
iiet vorderende winterseizoen
Men zal zich wel opmaken om die te overwinnen als het mooie
concerten, tooneel- of filmvoorstellingen geldt, maar het aantal
concerten en tooneeluitvoeringen, al zijn ze dan zooveel mogelijk
naar Zaterdag- en Zondagmiddagen verplaatst, zal heel wat ge
ringer zijn dan in vorige jaren en allen die hun heil zochten
in de kunst, die de radio weergeeft, zijn nu ook beperkt in hun
mogelijkheden om zich te laven aan deze bron. Al vroeg in
dén avond droogt zij grootend eels op. Dus moet er in de kunst
verlangens van velen, die in dezen zorgelijken tijd meer dan ooit
behoefte aan hun bevrediging voelen, wel een leegte ontstaan.
En deze gedachte geeft mij aanleiding om terug te komen op
een denkbeeld, dat ik eens terloops heb geopperd. Waarom zou
men liet tekort niet trachten aan te vullen mei enkele uitvoe
ringen „in de buurt"? Als iemand, die in het bezit van een ruime
woning is, bij zich thuis een concert of een voordrachtavond
organiseert en daarvoor uitnoodigingen tot mensc.hen in zijn
buurt richt, worden groote afstanden vermeden, dient men de
kunst en de kunstenaars en is men er zelf mee gebaat. Het is
een besloten bijeenkomst, extra-kósten zijn er niet, de opbrengst
van den bescheiden entrée-prijs kan dus geheel aan de uit
voerenden ten goede komen. Hel ongewone zal de aantrek
kingskracht nog sterk verhoogen. Ik heb al eens zoo'n concert
in kleinen kring meegemaakt en *t was 'n onbetwistbaar succes.

WELKE

ZIJN

BONS

GELDIG

?

SUIKER. No. 42, rechtgevende op 1 K.G.
van 26 Oct. tot en met 22 Nov.
KOFFIE OF THEE: No. 81, rechtgeven
de op onderscheidelijl' Vi pond of 75
gram tot en ;-.et 20 December.
BROOD: (wit, bruin, tuxe. krentenbrood):
de met 14 genummerde dubbele bon
nen, rechtgevende op 2500 gram rogge
brood of 2000 gram ander brood of 20
rantsoenen gebak, tijdvak t.e.m. 17
November, eventueel 24 November.
Op de bloemkaart (nog uit te reiken):
bon No. 1: 60 a 65 gram roggebrood of
50 gram ander brood of % rantsoen
gebak of 35 gr. meel of bloem, tijdvak
4 Nov. t.e.m. 1 December.
BOTER, MARGARINE EN VET: Bon f6
van de boterkaart rechtgevende op
een lialf pond boter, tot en met 15 Nov.
Bon 16 der vetkaart
rechtgevende
op een K1»lf pond margarine of boter.
De bonnen, welke op 8 November nog
niet gebruikt zijn. blijven voorts nog
geldig tot en met Vrijdag 15 November
aanstaande.
KAAS: Bon 25, rechtgevende op 100
gram t.e.m. 17 November. Bon 52 blijft
geldig t.e.m. 24 November.
VLEESCH: Bon No. 08 rechtgevende elk
op 100 gr. vleesch. alles inbegrepen of
één rantsoen vleeschwaren. Op Bon
,.08" worst of vleeschwaren), uitslui
tend één rantsoen vleeschwaren, njclvak 11 Nov. t.e.m. 17 Nov. Schapen-,
geiten- en paardenvleesch, distributievrij.
Bonnen No. 07 blijven geldig t.e.m. 17
November, echter niet voor gebruik in
hotels etc.
EIEREN: No. 38, rechtgevende op 1 ei,
tijdvak t.e.m. 17 Nov. eventueel 24 Nov.
RIJST OF RIJSTEMEEL OF RIJSTE
BLOEM OF GRUTTENMEEL: No. 82,
rechtgevende op 250 gram tijdvak 2 No
vember tot en met 29 November.
HAVERMOUT of HAVERVLOKKEN »f
GORT of GRUTTEN of HA VERBLOEM
of GORTMOUT: No. 83 rechtgevende
op 250 gram, tijdvak tot en met 27 De
cember, No. 88 uitsluitend
% pond
gort of Gortmout of Grutten, tijdvak
t.e.m. 27 December.
MAÏZENA of GRIESMEEL- of PUDDING
POEDER of AARDAPPELMEEL of
SAGO: No. 93, rechtgevende op 100
gram, tijdvak 2 November t.e.m. 27
December.
VERMICELLI of MACARONIof SPAGHET
TI: No. 98, rechtgevende op 100 gram,
tijdvak 2 November t.e.m. 27 Dec.
ZEEP: op bon 29: 150 gram toiletzeep
(nieuwe samenstelling); óf 120 gram
huishoudzeep; óf 200 gr. zachte zeep;
óf 250 gr. zeeppoeder: óf 125 gr. zeep
vlokken; óf 250 gr. zelfwerkende
waschmiddelen; óf 200 gr. vloeibare
zeep van 13 November tot en met 6
December. De bon geldt ook voor gezinswasch per acht K.G. droog waschgoed.
Bon 116: (extra-bon, die gelijk mèt de
textielkaart aan mannelijke personen
boven 15 jaar is uitgereikt: 50 gr.
scheerzeep óf één tube scheercrême,
óf één pot scheerzeep van 31 Augustus
tot en met 31 December.
PETROLEUM: op zegel gemerkt: „Pe
riode „b", rechtgevende op 2 liter,
t.e.m. 15 December.
zegelperiode 7 t.e.m. 29 December.
BRANDSTOFFEN:
Gedurende November de met 04, 05, 06
en 07 gemerkte bonnen van de „bon
kaart distributie vaste brandstoffen —
haarden, kachels", alsmede de met 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13 en 14 gemerkte
bonnen van de „bonkaart distributie
centrale verwarming" en voorts de met
„brandstoffen, één eenheid, le perio
de", alsmede de niet „cokes, één een
heid, eerste periode gemerkte bonnen,
elk recht op het koopen van één een-,
heid vaste brandstoffen als boven aan(gegeven.
Verder geven gedurende de maand No
vember de met 08, 09, 10 en 11 gemerkte
bonnen van de „bonkaart distributie
vaste brandstoffen haarden, kachels,"
elk recht op het koopen van één een
heid turf, als boven aangegeven.
De met 08, 09.10 en 11 gemerkte bonnen
zullen in den loop van het stookseizoen
alsnog worden aangewezen voor het koo
pen van steenkolen of andere vaste brand
stoffen. Men heeft dus de keus om hierop
thans turf of later andere brandstoffen te
betrekken.
De geldigheidsduur van de niet 01, 02,
03 gemerkte bonnen van de „bonnenkaart
distributie vaste brandstoffen — haarden,
kachels", van de met 01, 02, 03, 04, 05 en
06 gemerkte bonnen van de „bonnenkaart
distributie — centrale verwarming" en
van de met „brandstoffen, één eenheid,
lste periode" alsmede de met „cokes, één
eenheid lste periode" gemerkte bonnen
wordt verlengd tot en met 14 November
1940.
De geldigheidsduur der met „brandstof
fen" of „cokes" gemerkte toewijzingen,
welke tot 13 November of een vroegeren
datum zijn geldig verklaard, wordt even
eens verlengd tot en met 14 November
1940.
KINDERSCHOENEN: alle soorten tot en
met maat 23 zonder bon.
Schoenen en Pantoffels blijven
onveranderd.
HOND EN KAT: Bon No. 6 van de voederkaart voor honden.
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WERKTIJDEN VAN
DEPARTEMENTSAMBTENAREN.

Donderdag 14 November

VIA BRANDLADDER GERED.

's-GRAVENHAGE, l.'J November.
In verband met de verduisteringsmaatregelen
in de a.s. wintermaanden zuilen de werktijden
van het personeel van het Departement van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van dal van
Landbouw en Visscherij en van dc onder deze
departementen ressorteercnde diensten en in
stellingen worden gewijzigd.
Met personeel
zal daardoor in de gelegenheid zijn zich in de
•schemering van en naar huis te begeven.
. Oe kantoren zullen beginnen van 15 Novem
ber al te half 10 en van 1 December af te 10 uur.
De kantoortijd eindigt dan te kwart over 5
('s Zaterdags 1 uur).

WIJZIGING VAN DEVIEZENBESLUIT

werden weer in handen gesteld van het hoofd
bestuur, omdat door centralisatie in de Neder
landsche Middenstands-Centrale andere wijzi
AM.STEHDAM, 14 November.
Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is gingen dan de voorgestelde noodzakelijk zullen
hedenochtend kort na eenen een felle brand blijken.
uitgebroken in het perceel Nieuwendijk
92,
waarin Heck's Lunchroom gevestigd is. De
agenten van politic van Empelen en Lodder, die
VERBOND
nabij den dam surveilleerden, hoorden .ilotseling van de derde verdieping van een huis het
VAN
NED.
JOURNALISTEN.
geroep van ,,brand". Dit bleek afkomstig te zijn
van een gezin, bestaande uit man, vrouw en 18Sluitingstermijn voor aanmelding.
jarigen zoon. die boven de lunchroom woonden,
deze waren in hun nachtrust gestoord door een
verstikkenden rook. welke van dc benedenver
's-GRAVENHAGE, 13 November.
dieping door het trapportaal opsteeg. Aangezien
Naar wij vernemen, heeft de R. K. Journa'Ie brandweer direct gewaarschuwd werd. en zij listenvereeniging dezer dagen besloten haar le
ook ten spoedigste ondermeer met een ladder den en bloc aan te melden bij het Verbond van
wagen ter plaatse was. konden deze mensclien, Nederlandsche Journalisten. Na deze aanmel
wien de eenige weg naar buiten door den ding is het aantal verzoeken 0111 toelaling' tot
brand was afgesneden, zich langs den ladder het verbond zoo groot, dat nog slechts een on
in veiligheid stellen.
beduidende minderheid van het journalisten
Dank zij het snelle en krachtige optreden van corps zich buiten de organisatie bevindt. De
de brandweer was het vuur spoedig bedwon voorzitter van het Verbond heeft thans beslo
gen.
ten een uitersten termijn te stellen voor aan
melding. Na 20 November zal het Verhond geen
verzoeken om toelating meer aanvaarden.

RADIOHOEKJE.
VRIJDAG

15

NOVEMBER.

HILVERSUM I, 415 M.
NCRV Uitzending.
8,00 Nieuwsberichten ANP. A
8,10 Schriftlezing en medi
tatie.
8.2» Gewüde muziek (gr. pi.).
8,.15 Graniofoonmuziek. >
0,30 Pianovoordracht en gramofoonmuziek.
10,10 Graniofoonmuziek.
10,30 Morgendienst.
11,00 Graniofoonmuziek.
11,30 Celesta ensemble cn gra
niofoonmuziek.
12.30 Reportage of muziek.
12,45 Nieuws- en economische
berichten ANP.
1,00 Celesta ensemble.
1,35 Graniofoonmuziek.
1,50 Pro Arte trio en granio
foonmuziek.
3.00 Voor de huisvrouw.
3,30 Zang met pianobegelei
ding cn gramofoon mu
ziek.
4.10 Graniofoonmuziek.
4,30 Handenarbeid voor de
jeugd.
5.00 Graniofoonmuziek.
5,15 Nieuws-, cconomischeen beursberichten ANP.
5.30 Berichten.
5,35 Orgelconcert (opn.}.
5,55 Land- en tuinbouwuit- zending.
6,25 ' Arnhtmsche orkest vereeniging.
6,45 Actueelc reportage of

graniofoonmuziek.
7,00—7,15 Economische vragen
van den dag en nieuws
berichten ANP en slui
ting.
HILVERSUM II. 301,5 M.
AVRO l'itzending.
8,00 Nieuwsberichten ANP.
Graniofoonmuziek.
8.45 Omroeporkest (gr. pi.).
10,00 Morgenwijding.
10,15 Graniofoonmuziek.
10,30 Voor de vrouw.
10,35 Philhannonisch
kwar
tet.
11,20 Declamatie.
11,40 AVRO Amusements or
kest cn graniofoonmu
ziek.
12,45 Nieuws- en economische
berichten ANP.
1,00 Reportage.
1,15 AVRO Aeolian orkest eu
solist.
2,00 Disco causerie.
2,45 Orgelspel.
3.00 Omroeporkest.
3.45 Reportage.
4.00 Graniofoonmuziek.
5.00 VPRO: Gesprekken met
luisteraars.
5,15 Nieuws-, econpmiseheen beursberichten ANP.
6,00 Gevarieerd programma.
6,45 Graniofoonmuziek.
7,00—7,15 Economische vra
gen van den dag en
nieuwsberichten ANP
en stuiting.

s-GRAVENHAGË, 12 November.
Het Verordeningenblad no. 3G van heden be
vat een besluit van de secretarissen-generaal
van de departementen van Financiën, van Han
del. Nijverheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij. waarbij artikel 1 van het
„Landbouw in den nieuwen tijd".
..Deviezen-besluit 1" (07/1940) als volgt wordt
gewijzigd:
„(1) Hel is aan ingezetenen zonder vergun
s-GRAV ENIIAGE, 12 November.
ning van het Deviezeninstituut geoorloofd ten
Op Vrijdag 15 November a.s. zal de heer E.
gunste van ingezetenen of ten gunste van na J. Loskani Hzn., rleider van het Nederlandsch
tuurlijke of rechtspersonen, die binnen het ge Boerenfronl. v°" de microfoon van den ra
HET ONTDUIKEN
bied van het Duitsche rijk haar woonplaats dio-omroep spreken over „Landbouw in den
VAN
OVERHEIDSMAATREGELEN.
hebben dan wel aldaar gevestigd zijn, over de nieuwen tijd".
De uitzending vindt plaats om C.45—7.00 uur
volgende waarden te beschikken, deze te be
Onder de huidige omstandigheden ziet de
n.m. op de golflengten 415 en 301 meter.
zwaren of te vervreemden:
1) geblokkeerde vorderingen, wanneer de
overheid zich dikwijls genoodzaakt zeer ver
schuldenaar zijn woonplaats binnen het gebied
strekkende beslissingen te nemen, die in hoofd
van het Duitsche rijk heeft dan wel aldaar
zaak betreffen een rantsoenecring van het ver
NED.
MIDDENSTANDSBOND.
gevestigd is,
bruik van een groot aantal artikelen benevens
2) effecten, uitgegeven door een natuurlijke
FTRECHT, 12 November.
of rechtspersoon, die binnen het gebied van
het stellen van maximum-prijzen, of in elk ge
Dezer dagen had te Utrecht een vergadering val afhankelijk maken van prijsverhooging van
liet Duitsche rijk haar woonplaats heeft dan
plaats van den Bondsraad van den Ned. Mid
wel aldaar gevestigd is.
een speciale vergunning.
3) andere onlichamelijke zaken, voor zoover denstandsbond.
\
erschillende
omstandigheden
hebben
ertoe
de daaruit voortvloeiende vorderingen uitslui
Aan velen ontdaan in de meeste gevallen
tend kunnen worden geldend gemaakt jegens geleid de algemeene vergadering thans achter
uiteraard achtergrond en doel van deze
natuurlijke of rechtspersonen, die binnen het wege te laten.
overheid getroffen maatregelen te omzeilen.
De voorzitter, de lieer L. de Groot, liet in
gebied van hel Duitsche rijk haar woonplaats
maatregelen.
Bij eenig nader overwegen zal men tot de
zijn openingswoord er het licht op vallen, dat
hebben dan wel aldaar gevestigd zijn,
conclusie moeten komen, dat hier slechts spra
Het
ai'gemeene
doel
der
distributieen
prijs
4) binnen het gebied van het Duitsche Rijk de drang naar eenheid zich thans over de geke kan zijn van een incidenteele, een oogenblikpolitiek kan kort en scherp als volgt wor
heele linie zeer sterk demonstreert. De actie
gelegen onroerende goederen.
kclijke bevoordeeling van zichzelf, op langeren
den geformuleerd: een waarborg te schep
* (2) De vrijstellingen, bedoeld in het eerste Middenstandsoffer 1940 en de wijze, waarop in
termijn gezien springen immers tle nadeden
lid, gelden ten aanzien van de daarin genoem bijna alle vakorganisaties werd samengewerkt,
pen, dat de geheele bevolking — voor een
direct in het oog. Zij kunnen als volgt worden
om
getroffenen
bij
te
slaan,
bewijst
dit.
de waarden slechts, indien:
samengevat: bemoeilijking van de overheid in
te overzien tijdvak — in het bezit kan ko
Spreker wees op de Nederlandsche Midden
1) deze waarden op 1 November 1940 aan
haar streven, om voor een langer tijdvak een
men
van
die
goederen,
welke
noodig
ziin
ter
stands-Centrale,
die
haar
arbeid
heeft
aange
ingezetenen toebehoorden dan wel na dit tijd
garantie te scheppen, dat dc voorziening in de
vangen
en
waarvan
groöte
verwachtingen
wor
voorziening in de e®rste levensbehoeften,
stip middellijk of onmiddellijk door tegeldema
eerste levensbehoeften der bevolking verzekerd
king van zoodanige waarden of door overma den gekoesterd. Voor den Middenstandsbond
is. het in de hand werken van prijsstijgende tenen wel tegen prijzen, die ook de minder
king over de Nederlandsch-Duitsche clearing zelf blijft echter nog belangrijk cultureel werk
denzen, welke uiteraard op don duur steeds ten
koopkrachtigen
in
staat
stellen
zich
het
van de benoodigde bedragen zijn verkregen en over. Het onderwijs krachtens de Vestigings
nadeele van de minder gesitueerden moeten
noodige aan te schaffen.
2) de beschikking over deze waarden, de wei kleinbedrijf is. volksontwikkeling van de
werken, en liet scheppen van een sfeer van on
bezwaring of de vervreemding er van krach- eerste orde en spreker hoopte, dat bij de uit
Een der criteria van een goede distributie- derling wantrouwen en afgunst.
lens de Duitsche bepalingen zonder vergunning voering van die wet geen stagnatie zal optre
den.
en
prijspolitik is, dat zij niet de toekomstige re
kan geschieden.
In het ontduiken van de distributie- en
De jaarstukken, zooals jaarverslag, finan kening houdt. Zij moet erop ingesteld zijn, dat
(3) Overmakingen tusschen het gebied van
prijsvoorschriften kan dan ook, in dit licht
het Duitsche Rijk en het bezette Nederland cieel verslag alsmede de begrooting en de vast de toestand van goederenschaarschte, zooals
beschouwd, niet anders worden gezien dan
sche gebied op grond van beschikkingen, be stelling van dc contributie, werden goedge deze door de oorlogsomstandigheden is ont
zwaringen of vervreemdingen ingevolge het keurd. De Bondssecretaris, de heer D. Swager- staan, zich over een tijdvak van een dusdanige
'n scherp af te keuren onsociale handeling.
eerste lid mogen slechts over de Nederlandsch- man, deed uitvoerig mededeeling over de be lengte kan uitstrekken, dat alleen door een bij
langrijkste gebeurtenissen en feiten in het tijd zonder ingrijpen van overheidswege het ont
Duitsche clearing geschiecjen.
Door zich er van te onthouden, voorkomt men
staan van gebrek aan de allernoodzakelijkste het voortwoekeren van allerlei invloeden, die
(4) Geldswaardige papieren en documenten vak 1 Januari—1 November 1940.
De voorgestelde technische herziening van levensbehoeften voorkomen kan worden.
•waarin vorderingen zijn belichaamd, en waarbij
op den duur groote schade aan de volkshuishou
Het laat zich — oppervlakkig beschouwd — ding berokkenen; een ieder is dan ook uit
de schuldenaar der geldswaardige papieren en Statuten en Huishoudelijk Reglement, alsmede
de
herziening
van
Beginselen
Werkprogram
verstaan,
dat
de
neiging
opkomt
de
door
de
vorderingen binnen het gebied van het Duit
sociale overwegingen verplicht zich te verzet
sche rijk zijn woonplaats heeft dan wel aldaar
ten tegen ontduiking der overheidsmaatregelen.
gevestigd is. zoomede effecten, uitgegeven door
Niet alleen echter, dat hier sprake is van een
«•en natuurlijke of rechtspersoon, die binnen
111
anti-sociale daad. men stelt zich bovendien
'i.'
"
'i.'
•'
dit gebied haar woonplaats heeft, dan wel al
. . . ...
bloot aan scherpe strafmaatregelen zelfs gedaar gevestigd is, mogen zonder vergunning
vangengenisstraf, en deze treffen niet alleen
van het deviezeninstituut naar het gebied van
den verkooper, doch tevens den kooper. Aan
Hiel Duitsche rijk worden uitgevoerd".
het overtreden van overheidsmaatregelen op
Dit besluit treedt in werking op den dag
het gebied der distributie en der prijzen zijn ge
«ijner afkondiging.
voelige strafsancties verbonden. En de overheid
is zeker niet voornemens de strafmaat ten op
zichte van deze delicten te verzachten.

Een onsociale handeling.

NABOOTSING VAN P. T. T.
FORMULIEREN NIET TOEGESTAAN.

Integendeel, in de volle overtuiging, dat haar
maatregelen onder de nu eenmaal gegeven ver
houdingen alleen en uitsluitend het belang van
onze volksgemeenschap op het oog hebben, zal
zij ook — zoo noodig — niet terugdeinzen voor
het in belangrijke mate verscherpen der straf
bepalingen. Zij vertrouwt echter nog, dat niet
noodig zal zijn.

's-GRAVENHAGE, 13 November.
Het nabootsen van drukwerken, formulieren
nz. in gebruik bij den postdienst, den pakketpostdienst en den postcheque- en girodienst is
voortaan verboden, tenzij dit met nadrukkelijke
toestemming van den directeur-generaal der
.l'.T.T. geschiedt.
Eveneens Is verboden het bezigen van zegelafdrukken, steinpelafdru'1 en of andere aan
duidingen, zoodanig, dat de indruk gewekt
wordt, dat de stukken waarop deze aanduidin
gen voorkomen met de post verzonden of van
het staatsbedrijf der P.T.T. afkomstig zijn.
Overtreding van dit verbod heeft ten gevolge
dat de desbetreffende stukken niet ter verzen
ding met de post worden toegelaten, terwijl bo
vendien boete van ten hoogste 100 gulden en
verbeurdverklaring der betrokken stukken kun
nen volgen. Bij herhaalde overtreding
kan
hechtenis worden opgelegd.

KAMERAAD MOEDER
Roman

CHRISTEL

van

BROEHL—DELHAES.
(Nadruk

verboden).
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Er heerschte weer vrede in den huize Tie
bruck. Alf werd grooter en ontwikkelde zich
jtot een fermen knaap.
— Misschien wordt hij nog eens een flinke
heelmeester, zei Tiebruck wel eens schertsend.
Romana antwoordde echter niet, want zü
meende te weten, dat de aspiraties van den
jongen een geheel andere richting uitgingen
Ze kende den innigsten wensch van haar man
en achtte het niet raadzaam hem de hoop te
ontnemen een loot van zijn vleesch en bloed
ook nog eens als een spruit van zijn geest te
zullen zien.
— Je hebt er geen idee van, Romana, zei hij
dan, — wat een geruststelling het voor me zou
zijn. de kliniek in goede, vertrouwde handen
ie w-eten, hoe heerlijk ik het zou vinden af en
toe eens met m'n zoon of m'n schoonzoon over
al die dingen te kunnen praten, die me zoo
na aan het hart liggen. Met jou kon ik het na
tuurlijk ook, mijn lieve, halve dokter, maar met
jou wil ik het nu eenmaal niet. Bij jou wil ik
slechts uitrusten van den hartstocht voor cn
den eeuwig durende strijd niet m'n beroep.
Daarom had ik ook zoo graag gezien, dat mijn
dochter een medicus tot man had gekozen.
"Enfin, ze moet haar keus nog bepalen. Wie

7,00
7,15
7.30
7,45

Berichten (Duitsch).
W'ü beginnen den dag.
Berichten (Engelsch).
Graniofoonmuziek.
(8,00
—8,15 Nieuwsberichten
ANP. 9,00—9.15 Berich
ten, Duitsch).
9.30 Russisch gemengd koor
en tut Don Kozakkenkoor (opn.).
10,00 Gramofooninnziek. (11,30
—11,45 Berichten, En
gelsch).
12.00 Berichten.
12,15 KRO orkest. (12,30—12.45
Berichten, Duitsch. 12,45
—1,00 Nieuws- cn eco
nomische berichten ANP.
1,30—1,45 Berichten Engelscbè
2,00 Berichten (Duitsch).
2,15 KRO Melodisten en so
list. (^2,30—2,45 Berich
ten, Engelsch).
3,30 Berichten (Engelsch).
3,45 Graniofoonmuziek.
5,00 Gruss aus der Heimat,
len programma voor je
Duitsche Weermacht.
6,00 Graniofoonmuziek. (6.30
—6,45 Berichten, Eugelschï.7,00—7,15 Economische vra
gen van den dag en
nieuwsberichten ANP en
sluiting.

om teruggave te doen geschieden voor opge
legde motorrijtuigen is door het Departement
van Financiën afgewezen. Voor motorrijtuigen,
welke door de tijdsomstandigheden moesten
worden opgelegd, kan uitsluitend restitutie
worden verleend, indien deze oplegging zich
over een geheel kalenderjaar uitstrekt. Men
moet daartoe vóór 20 Januari van het betref
fende kalenderjaar mededeeling vdoen aan den
Inspecteur der Directe Belastingen.
Teruggave van Personeele Belasting ge
schiedt echter wel over de nog niet verstreken
maanden van het belastingjaar, indien men
het motorrijtuig tusschentijds afschaft.
I>e K,N,A,C, wijst er nadrukkelijk op, dat on
der een zoodanige „afschaffing" mede wordt
verslaan: vordering, verkoop of volledige ver
nietiging. In zoodanige gevallen dient men een
verzoek om restitutie van Personeele Belas
ting binnen zes weken na de afschaffing in te
dienen bij den betreffenden Inspecteur der Direcle Belastingen. De restitutie geschiedt pas
na afloop van het belastingjaar (kalenderjaar).
Inmiddels dient men eerst de loopende belas
tingaanslag volledig te voldoen.

KERKNIEUWS
Mgr. Hamer-herdenking te Nijmeggn.
Naar de Msb. verneemt, hebben de Nijmeegsclie katholieke standsorganisaties besloten op
22 December a.s. een speciale herdenking te
houden van den honderdsten geboortedag van
den Bisscliop-Marlelaar Mgr. F. Hamer. Alle
leden van die organisaties hebben toegang tol.
deze bijeenkomst, waarop o.m. dc bekende Do
minicaner redenaar dr. L. Daniels O.P. uit
Neerbosch cn een leek de herdenkingsrede zul
len uitspreken.
Gelijk men weet, zijn indertijd de te Nijmegen
op touw gezette officieele Mgr. Hamer-vierin
gen uitgesteld in verband met de Mei-gebeur
tenissen. Alleen is toen de herdenking op
kerkelijke wijze geschied,

KUNST

Eenieder, op "welke plaats hij ook staat, het
op die van verbruiker, hetzij op die van
groot- of kleinhandelaar, hetzij op die van pro
RENé DE CLERCQ-PRIJS.
ducent, onthoude zich dan ook er van de maat
regelen te ontduiken, die de overheid heeft ge
AMSTERDAM, 14 November.
nomen of nog zal nemen voor een rechtvaardige
Het René .de Clerq-Genootschap deelt mede,
verdeeling van de ter beschikking komende dat de René de Clercq-prijs 1940 is toegekend
verbruiksartikelen.
aan Johannes Reddingius.
Hierop reiken — op langen termijn gezien —
eigen belang en algemeen belang elkander de
hand.
zij

EXAMENS

TERUGGAVE PERSONEELE
BELASTING.

TELEFOONVERKEER MET DEN ELZAS EN
LOTHARINGEN.
's-GRAVENHAGE, 13 November.
Naar wij vernemen, is met ingang van he
den het telefoonverkeer tusschen Nederland
cn den Elzas en Lotharingen weder mogelijk.

KOOTWIJK. 1875 M.
KRO Uitzending.

rivieren
onrustbarend
rersehillende
reeds
groote
stijgen
plaatsen
De groote
rivieren
stijgen
onrustbarend
en veroorzaken
veroorzaken reeds
op rersehillende
overstroomingen. Het pontveer over de Maas bij Elsloo in benarde positie.
(Fofo Het Zuiden.)

De

en

weet, welke verrassing ze nog mee naar huis
brengt. We kunnen het tenslotte toch niet forceeren....
Als hij zoo sprak, zette Romana zelf ook alle
hoop op Alf, ze verlangde niets liever dan
dezen, Tiebruck's innigsten wensch in vervul
ling te zien gaan, maar het zag er helaas naar
uit. dat dit niel het geval zou zijn. Camilla liel
op zekeren dag doorschemeren, dat zij hard op
weg was haar hart te verliezen aan een groot
grondbezitter, op wiens landgoed zij in gezel
schap van Else Wiedner vaak lange wandelin
gen maakte en die haar ook al meerdere malen
gastvrijheid had verleend.in zijn allergezelligst
ingericht landhuis, waar hij met zijn moeder
samen woonde. Als zij met de vacantie over
kwam, hoopte zij Wulf,'die de verloving graag
zoo spoedig mogelijk publiek wilden maken,
aan haar vader en moeder voor te stellen.
- De doktersdroom is uit! zei Tiebruck
glimlachend. -— Nu rest ons nog slechts Alf.
En alsof hij zich over deze teleurstellende ge
dachte wilde heenzetten, liet hij er op volgen:
— We moesten eens naar Georg gaan kijken. Ik
ben benieuwd hoever die het al in de edele
vliegkunst heeft gebraclrt.
Romana antwoordde niet, want dit plotse
ling bij haar man opkomende plan verraste
haar te meer, omdat zij zelf den laatsten tijd
juist zoo vaak aan Georg had gedacht. Zij
maakte echter alles voor'de reis gereed en daar
zij hem wilde verrassen, stelde zij hem niel
van hun voorgenomen bezoek in kennis.
Twee dagen vóór zij zouden vertrekken, werd
Tiebruck reeds 's morgens vroeg tegen zeven
uur in de kliniek geroepen, waar zijn tegen
woordigheid voor een buitengewoon geval werd

op

vereischt. Romana had met Alf slechts weinig
ontbeten en toen deze tegen negen uur naar
school ging, vond ze neig gelegenheid even hel
ochtendblad in te zien, dat juist werd binnen
gebracht. Slechts matig geïnteresseerd gleed
haar blik vluchtig langs de kolommen, tot een
vet gedrukt en zeer in het oog springend be
richt plotseling haar aandacht geheel in beslag
nam. Het luidde als volgt:
LES-VLIEG TUIG NEERGESTORT.
Jonge leerling-vlieger gedood.
Naar wij bij het ter perse gaan van ons
blad vernemen, is hedenochtend vroeg tijdens
een oefen vlucht een les-vliegtuig neergestort.
De eenige inzittende, een jonge leerling-vlie •
ger, de oudste zoon van een bekende per
soonlijkheid in 3en lande, werd ernstig ge
wond opgenomen. Nog voor medische hulp
kon worden verleend, is het slachtoffer reeds
overleden. Nadere bijzonderheden ontbreken
nog.
Romana las de weinige regels telkens weer
opnieuw, alsof de • beteekenis ervan niet tot
haar doordrong, alsof haar hersenen niet in
staat waren den zin van deze woorden te be
grijpen. Strak tuurden haar oogen op den plaats
naam, voor in het bericht vermeld; het was
dezelfde, dien Georg boven zijn brieven
schreef. Heer in den hemel! „De oudste zoon
van een bekende persoonlijkheid in den lande!"
Waarom stond er niet, dat het de zoon van den
bekenden klinist, professor dr. Tiebruck was?
Georg, Georg! Ze zag hem voor zich met zijn
<
eerlijk
openhartig jongensgezicht, het hooge

Het blijkt de K.N.A.C. nog herhaaldelijk, dat
er hij het publiek inzake de teruggave van
personeele belasting voor motorrijtuigen eenig
misverstand bestaat.
Het door dc K.N.A.C. en den A.N.W'.B. geI zamenlijk re'eds in Mei 1.1. ingediende verzoek

voorhoofd onder het blonde haar, den reeds
mannelijk straffen en van wilskracht getuigenden jongen mond. En nu te denken, dat hü om
laag zou zijn gestort, dood neerlag, misschien
verpletterd, onherkenbaar verminkt — Gerold's
hoop! Gerold's oudste zoon!
Romana schreide. Haar hart klopte onstuimig.
Een smartelijk gevoel legde zich als een knel
lende band om haar voorhoofd. Maar plotse
ling kreeg ze haar oude energie terug. Wie zei
haar, dat het Georg was? Kon het niet even
goed een ander zijn? Er waren nog meer be
kende persoonlijkheden. Haar zinlooze angst en
verlammende Ontsteltenis maakten geleidelijk
plaats voor nuchter overleg. Haar verstand
werkte weer en tegelijkertijd zag ze de eenige
mogelijkheid om zich zekerheid te verschaffen:
het vliegveld opbellen en informeeren.
Ze ging naar Tiebruck's werkkamer en nam
den hoorn van den haak. Volkomen rustig en
beheerscht verzocht ze de telefoniste om de
gewenschte verbinding.
Ze moest lang waclilen. De lijnen van het
vliegveld waren voortdurend bezet, maar ein
delijk na een half uur van schier ondragelijke
spanning kwam toch ook zij aan de beurt. Een
zware mannenstem noemde den naam van de
plaats, waar Georg misschien....
•—• U spreekt met mevrouw Tiebruck, zei
Romana kalm. — Ik zou graag mü'n zoon Georg
even willen spreken.
— Dat is op het oogenblik helaas onmogelijk,
mevrouw, antwoordde de stem. — In verband
met het o.ngeluk dat vanmorgen heeft plaats
gehad zyn alle leerlingen op het vliegveld. Ei
is nu niemand te bereiken.... Misschien wilde
men haar alleen maar niet zeggen.... Wellicht
zocht de man op dit moment naar een passend

R.K. LEERGANGEN.
Voor de examens Getuigschrift Logopaedie
en. Phoniatrie slaagden de volgende cursisten
der R.K. Leergangen: J. Bossink, Brgda; Br.
Leontius, Breda; Br. Martinus, Breda en Zr.
Mathilde te Udenhout.
De nieuwe cursus te Tilburg zal binnenkort
aanvangen, terwijl bij voldoende deelname ook
op andere plaatsen in Noord-Brabant cursussen worden georgahiseerd.

woord om haar te vertellen, dat.... Georg de.
verongelukte was. Slechts niet groote inspan
ning wist ze de kracht te verzamelen voor de
beslissende vraag.
— Zegt u mij tenminste even wie het slacht
offer is...,
Zonder aarzelen klonk het in den hoorn:
— Onze beste helaas, mevrouw! De zoon van
den bekenden tooneelspeler, Herbert Dinnendalil!
Het was Qomana of er een ondragelijke last
van haar schouders viel. Niet Georg! Niet Georg'
Hij leefde. Op dit oogenblik, waaraan een doodelijke angst, was voorafgegaan, was hij haar,
hun allen, voor de tweede maal in zijn leven
geschonken.
Ik dank u
zei ze bijna fluisterend.
— Wenscht u anders nog iets, mevrouw? De
vraag klonk onderdrukt ongeduldig.
— Ja! Ze was nu wefr geheel de oude. — Wilt
u mijn zoon, zoodra u hem bereiken kunt, vra
gen, of hij mij even opbelt?
— Ik zal er voor zorgen. Goeden morgen,
mevrouw.
De verbinding was reeds lang verbroken,
toen Romana nog steeds aan het toestel stond.
Wonderlijke gevoelens, zooals ze die nog nooit
eerder in haar leven gekend had, beheersehteri haar. Alles leek zoo licht, zoo stralend en
vreugdevol. De jongen leefde.... En nu vloei
den opnieuw haar tranen, maar ditmaal liet zij
hun den vrijen loop. Zij gaven verlichting en
verdreven hét laatste restje zorg en angst uit
haar hart. Even later belde ze de kliniek op,
waar ze zich met dr. Brenzel liet verbinden,
wien ze van een en ander op de hoogte bracht.
(Slot volgt).

Donderdag 14 November
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SONJA HENIE
VERLIEST EEN PROCES.

SPORTRUBRIEK
Het

van

nieuwe

Jopie

record

Even opvallend als verleden week heeft
onzo beste schoolslagzwemster, zooals gis
ter reeds gemeld, Jopie Waalberg, in het
A.M.V.J.-bad te Amsterdam ten getuige van
eenige officieele bondsofficials van den N.
Z.B. en verscheidene belangstellende leden
van de Amsterdamsche Dames Zwemclub
waarvan zij lid is, het wereldrecord 400 M.
schoolslag met 2.1 seconde verbeterd.

Jopie Waalberg.
(Archief Huisgezien)
Toen zij verleden week het wereldrecord 500
nieter schoolslag verbeterde, noteerde zij op de
400 meter reeds een zoo fraaien tijd, dat haar
trainster mevr. S. W. de Dood-Koenen, besloot
de uitstekende conditie van haar leerlinge uit
te buiten en haar _ voorstelde een week later
een aanval te ondernemen op het 400 meter
record, dat sinds 11 October 193*9 op naam
staat van de Braziliaansche zwemster, Maria
Leng, te Bio de Janeiro, in 6. •min. 15.8 sec.
Een kleine verkoudheid van Jopie Waalberg
dreigde de plannen in duigen te doen vallen. Zij
liet zich daardoor evenwel niet afschrikken niet
het fraaie resultaat, dat het wereldrecord gis
teravond werd verbeterd en op 6 min. 13.7 sec.
werd gebracht.
'n Aanval op de 200 meter?
Daar bij deze poging bleek, dat zij de 200
meter aflegde in den fraaien tijd van 3 min. 2
sec., rijst de vraag of het haar niet mogelijk zou
zijn een aanval te doen op de 200 meter. Mevr.
dè Dood-Koenen liet zich hierover evenwel
eerder negatief dan positief uit. Zij verklaarde,
dat Jopie Waalberg reeds veel van haar krach
ten heeft gevergd en nu voorloopig eenige rust
zal moeten houden. Bovendien is mevr. de
Dood-Koenen van oordeel, dat het verbeteren
van het 200 meter-record lang geen sinecure is.
daar de lijd op dezen afstand zeer scherp is ge-

WIELRENNEN.
't VOSJE.

Sonja Henie heeft, naar Stockholm Tidningen
meldt, het proces, dat haar manager tegen haar
aanhangig had gemaakt, verloren. Zij is tot be
taling van f 76.000 dollar aan den manager ver
oordeeld.

SPORT IN HET KORT.

Waalberg

GAAN NU DE 200 METER ER OOK
NOG AAN?

Tweede Blad 3

NOORD-BRABANTSCII DAGBLAD HET HUISGEZIN

DE WINTERBAAN TE KOPENHAGEN IN
ANDERE HANDEN.
steld en niet gemakkelijk verbeterd zal kunnen
worden. Dit record staat op naam van de thans
op de 400 meter onttroonde Braziliaansche
zwemster, Maria Lenk. op 8 November 1939 ge
vestigd te llio üe Janeiro in 2 min. 50 sec.
Het ziet er dus naar uil, dat onze recordhoudster zich voorloopig tevreden zal moeten
stellen met haar prachtige resultaten van de a£geloopen weken.
Naast het nieuwe wereldrecord heeft Jopie
Waalberg tevens het Nederlandsch record, dat
zij reeds verleden week verbeterde en braent
op 6 min. 10.8 sec., een stuk omlaag gebrac'it
en voorloopig voor zichzelf veilig gesteld, met
den wereldrecordtijd van gisteravond n.1. 6 min.
13.7 sec.

De Deensehe overdekte wielerbaan,
welke
zooals bekend, in handen was van den Nationalen Wielerbond, is dezer dagen overgegaan
in particuliere handen. In korten tijd werd de
baan tweemaal verkocht, doch nu is hij defi
nitief in het bezit gekomen van een onderne
mer uit Aarhtius.
Het sportbestmir zal gevoerd worden door
den sportjournalist Beyerholm, die drie jaren
geleden deze taak reeds van Ellegaard over
genomen had.

' Na hun tournee door Japan beëindigd te heb
ben zijn de Duitsche spelers Henkei en Giess
Het wereldrecord. hun terugreis begonnen. Op deze reis zullen
7ij ook nog enkele wedstrijden te Peking en
De geschiedenis van dit wereldrecord luidt Tientsiu spelen om vervolgens via Rusland
als volgt:
naar Duitschland terug te reizen.
7 October 1022 te Brussel A. v. d. Bogacrt (Bel
gië) 7 m. 42.2 sec.; 22 October 1923 te Bradfor ï
DE SPAANSCHE RANGLIJST.
I. Gilbert (Engeland) 7 m. 20 sec.; 30 Augus
tus 1925 te Portsmouth A. Geraghty (V.S.) 7
Op de ranglijst, welke door den Spaanschen
m. 4.8 sec.; 12 Augustus 1926 te Stockholm B.
Hazelius (Zweden) 6 min. 55.9 sec.; 20 Maart Lawntennisbond uitgegeven is, neemt bij de
192fl te Brussel Marie Baron (Nederl.) 6 min. dames Lily Alvarez riatuurlijk de eerste plaats
54.6 sec.; 8 Mei 1928 te Maagdenburg Hilde in. Zij heeft in den loop van het seizoen zoo
Schrader (Duitschland) 6 m. 47.1 sec.; 24 No overtuigend haar meerderheid over haar te
vember 1928 te Brussel Marie Baron (Nederl.) genstandsters bewezen, dat deze plaats haar
6 m. 45.6 sec.; 25 November 1930 te Royton C. niet kon ontgaan. Pepa Chavarri neemt de
Wolstenholme (Engel.) 6 m. 41.4 sec.; 2 April tweede plaats in terwijl de volgende plaatsen
1932 te Amsterdam Jenny Kastein (Nederl.) t door verschillende speelsters van gelijke klas
in. 38.4 sec.; 17 Dec. 1932 te Amsterdam Jenny se gedeeld worden.
Kastein (Nederland) 6 m. 31.4 sec.; 29 Apnt
Bij de heeren is de eerste plaats voor .T. M.
1933 te Amsterdam Jenny Kastein (Nederl.) 6 Blanc, gevolgd door Carles en Castella, die sa
m. 29 sec.; 1 Oct. 1933 te Tokio H. Mavehata men de tweede en derde plaats deelen.
(Japan) in 6 m. 24.8 sec.; 7 Maart 1937 te Ko
penhagen Martha Engfeldl-Genenger (Duitsch
OTELLO ABBRUCCIATI MOET ZIJN
land) 6 m. 19.2 sec.; 18 Jan 1939 te Kopenhagen
KAMPIOENSTITEL AFSTAAN.
Inge SoA-ensen (I)enem.) (ï m. 16.2 sec,; 11 Oct
193® te Rio de Janeiro Maria Leng (Brazilië)
De Italiaansche lichtgewicht kampioen Otel6 m. 15.8 sec.; 12 November 1940 te Amsterdam
lo Abbrucciati werd na zijn nederlaag om den
Jo Waalberg (Nederland) 6 m. 13.7 seconden.
Europeeschen titel tegen Blaho opnieuw gesla
gen. Hij werd te Buso Arsizio geslagen op pun
'1 Nederlandsch record. ten door zijn landgenoot Rruno Bisterzo en
verloor daarmede bovendien nog zijn kam
De geschiedenis van het Nederlandsch record
pioenstitel.
400 nieter schoolslag luidt:
20 Maart 1927 te Brussel door Marie Baron
DE ITALIAAN SPOLDI CANDIDAAT VOOR
(O.D.Z.) 6 min. 45.8 sec.; 25 Nov. 1928 te Brus
DEN WERELDTITEL.
sel door Marie Baron (O.D.Z.) 6 min. 45.6 sec.;
2 April teAnisterdam Jenny Kastein (H.D.Z.) 6
De uitstekende Italiaansche lichtgewichtbokmin. 38.4 see-; 17 Dec. 1932 te Amsterdam Jenny
Kastein (H.D.Z.) 6 min. 31.4 sec; 29 April 1933 sel Aldo Spoldi vertoeft momenteel in Amerika,
te Amsterdam Jenny Kastein (y.D.Z.) 6 min. 29 waar hij verschillende verdienstelijke over
sec.; 9 Mei 1937 te Rotterdam Jo Waalberg (A. winningen wist te behalen. Een dezer dagen
D.Z.) 6 min. 24,4 sec.; 10 Sept. 1937 te Kopen behaalde hij o.a. een overwinning op den
hagen Jo Waalberg (A.D.Z.) 6 min. 20.1 sec.; ó Amerikaan Jimmy Tygh, een van de beste bok
Nov. 1940 te Amsterdam Jo Waalberg (A.D.Z.) sers van de Vereenigde Staten en nummer 8
6 m. 16.8 sec.; 12 Nov. 1940 te Amsterdam Jo op de lijst van de beste boksers ter wereld.
Spoldi toonde zich in elk van de tien ronden
Waalberg (A.D.Z.) 6 m. 13.7.
de meerdere. Hij zond zelfs zijn tegenstander
aan het einde van de vijfde ronde tegen de
planken waarbij Tygh slechts door den gong
werd gered. Dank zü deze nieuwe overwin
GROOTEN
PRIJS
W:
WINT
DEN
B.
M.
ning kan Spoldi met meer recht van spreken
aanspraak maken op een wedstrijd voor den
PAULO.
SAO
wereldtitel.
BMW heeft voor de derde maal beslag weten
te leggen op den grooten prijs van Sao Paulof
in Brazilië.
Bij de 500 cc. verschenen twaalf deelnemers
aan den start, waaronder speciale racemachi
nes van Norton en Hartey Davidson.
Hans Ravache op een 500 cc. BMW — hij is
een oude rot in 't vak — had een slechte start.
Langzaam maar zeker kroop hij naar den kop,
nam de leiding en won voor de derde maal den
grooten prijs van Sao Paulo.
Weer
een bewijs voor de kwaliteit
der
BMW-motorcn.

Club club
te Hilversum
ZondaZondag
de
Gooische Hockey
Hockey
te
Hilversum werdenwerden
vanvande Gooische
selectiewedstrijden van den Nederlandse hen Hockej Bond gehouden. Een spelFoto Pax. Holland.
moment voor het A-doel.

OpOpdede terreinen
terreinen

HENKEL EN GIESS OOK NOG NAAR CHINA.

OM DEN EUROPEESCHEN LICHTGEWICHTTITEL.

Provinciaal Nieuws
HERBENOEMING
VAN BURGEMEESTERS.
Bij besluit van den secretaris-generaal van
het departement van Binnenlandsche Zaken van
7 November 1940, is J. A. M. van de Mortel, met
ingang van 19 November 1940, opnieuw lot bur
gemeester van de gemeende Cuyk benoemd en
is A. Smit, gerekend van 1 November 1940 af,
opnieuw tot burgemeester
van de gemeente
Sprang-Capelte benoemd.

VLOTTE CAMPAGNE
OP DE „DINTELOORD"'.
Productie is grooter dan vorig jaar.
De campagne op de Coöp. Suikerfabriek „Dinteloord" te Stampersgat. heeft een bijzonder
vlot verloop, en dit ondanks de verduisterin^smaatregelen die men heeft moeten treffen. De
productie blijkt zelfs grooter te zijn dan an
dere jaren. Zoo verwerkte men in de afgeloopen week niet minder dan 31 millioen kilo
gram bieten. Dit beleekent een productie van
4% millioen kilo per etmaal. Als men nagaat
dat men voorheen nimmer hooger kwam dan
4.3 millioen in een etmaal dan blijkt daaruit
voldoende dat men over de productiviteit vol
komen tevreden mag zijn. Verwacht wordt dan
ook dat men in deze campagne ruim 300 mil
lioen kilo bieten zal kunnen verwerken.
Wanneer alles verder normaal verloopt zal
de campagne rond Sinterklaas eindigen. Hoe
lang daarna liet raffineeren nog in beslag zal
nemen valt op het oogenblik nog moeilijk te
zeggen, men spreekt wel de verwachting uit,
dat men in de tweede helft van December, nog
voor Kerstmis, klaar zal komen.
^

GASKRAAN OPENGEDRAAID.

en toezicht, alle zaken met de meeste nauwge
zetheid worden behandeld en dat alle ingelegde
gelden steeds ten allen tijde op vorderbaar zijn
waartoe ook de voorschotten-bezitters aan hun
aangegane overeenkomst werden herinnerd.
Het vertrouwen in den grondslag die haar
ontstaan vindt in de Rijksspaarbank aan welks
systeem de Boerenleenbank haar voorganger
vindt:
Deze rede werd met applaus begroet en een
dankwoord van den kassier den lieer E. van
Geffen.
De bestuursleden P. Moors en Th. van Hemert, beiden herkiesbaar, werden met nagenoeg
algemeene stemmen herkozen, waarna • de ver*
gadering geëindigd was.

BESOYEN

VERGADERING R. W. B.

De voetbalvereeniging Ii.W.B. kwam in open
bare ver gadering bijeen. De voorzitter, de heer
W. v. d. Gouw, herdacht in zijn opcningswoorl
het overleden bestuurslid J. v. Beek, die steeds
een der beste R. W. B.. krachten was geweest.
De bestuursvacature ontstaan door dit ijroevig
verscheiden werd aangevuld door de benoeming
van den h(?er Tr. Brouwer.
Besloten werd om in Januari een bonte avond
te geven, die zal staan onder de kundige leiding
va nden heer P. Brouwer.

BOXMEER
BRAND.
In eeu der afdeelingen van de Bedveeren- en
Kapokfabriek brak-, brand uit. De motorspuiS
werd te hulp geroepen en deze is er in geslaagd
de schade te beperken. Echter kon niet WON
den voorkomen dat een partij kapok en wol ea
andere goederen verloren ging.
R.K. WERK LIEDEN VEREENIGING»
Zondag a.s. houdt de R. K. Werkliedenver»
eeniging alhier een algemeene vergadering.
Ook de heer De Zwart uit Nijmegen is hierbij
tegenwoordig.
In de dezer dagen gehouden vergadering van
den Bestuursraad werd besloten gedurende do
wintermaanden eenige hoogst belangrijke ont
wikkelingsavonden te organiseeren. De eersto
les heeft plaats a.s. Maandagavond.

Wij lezen in de N. T. C.:
In een onbewaakt oogenblik had het ruim
2-jarige meisje J. D. te Tilburg kans gezien bij
de gaskraan te komen, deze open te draaien
en de slang eraf te trekken. Het vertrek, waar
in de kleine zich bevond vulde zich met liet
uitstroomeude gas waardoor zij bedwelmd ge
raakte.
BOXTEL
De gewaarschuwde G.G. en G.D. had het
EEN EERSTE PRIJS.
kindje ter observatie naar het ziekenhuis ver
voerd.
De secretaris der fok- en controlevereeniging
Het meisje is zoo goed als hersteld naar de Boxtel, de lieer E. van der Linden, wist beslag
ouderlijke woning teruggebracht.
te leggen op den eersten prijs van een boekhoudwedstrijd, uitgeschreven door den bond
van fokvereenigingen „De Meierij", gevestigd to
PERSONEEL DER BELASTINGEN. Eindhoven.

Bij het afsluiten van den wedstrijden Blaho—
Een supporter schrijft ons:
Abbruciati om het Europeesch lichtgewicht
Als groote liefhebbers van de
wielersport
kampioenschap, dat inmiddels te Weenen ten
volgen wij tal van wedstrijden, ook die van
gunste van Blaho werd beslist, is bepaald, dat
amateurs, waaruit onze krachten voor de toe
de winnaar van deze ontmoeting zijn titel zou
komst moeten komen,
moeten verdedigen in een kamp met den Deen
i
—
jn ^et scjZocn dat achter
Carl Andersen, overeenkomstig de bepalingen
ons ligt, is ons een amateur
van den internationaeln boksbond zelfs reeds
opgevallen, van vvien wij
voor 27 Januari 1941. Het ziet er evenwel naar
goede verwachtingen hebben
uit, dat deze voorgeschreven ontmoeting niet
Het is de Bosschenaar Frans
zal kunnen gehouden worden. De Deen Carl
Vos, beter bekend als ,,'t Vos
Andemen schijnt ondertusschen zoo zwaar te
je" Het is een knaap
niet
zün geworden, dat bij thans ongeveer 70 K.G.
een stevige boddy, met veel
weegt, zoodat hij door een intensieve training
ambitie en met een behoorlijk
Udi—O. S. S. II 5—4.
zal moeten trachten zooveel van zijn gewicht
De inspecteur der directe belastingen, enz.,
y
koersinzicht. Het is ons gele verliezen, dat hij wederom het voorgeschre H. J. van der Linde, toegevoegd aan liet hoofd
v' ff* bleken, dat deze jonge renner
Na 10 minuten geeft de linksbuiten met een ven gewicht van 61.235 K.G. zal hebben ver van de inspectie der invoerrechten en accijzen Ö I N T H E R
werkelijk zijn best doet oin keihard schot UDI de leiding. OSS is echter kregen. Aangenomen, dat Andersen hier prak
REGELING SCHOOLTIJDEN.
een renner van beteekenis te spoed:fe in de meerderheid en weet deze tot tisch toe in staat is, zal men toch rekening te Tilburg is verplaatst naar Haarlem en toe
gevoegd
aan
het
hoofd
van__
de
inspectie
der
worden.
Naar we vernemen, zullen de morgenschool
de rust te behouden met een voorsprong van dienen te houden met het fejt, dat tengevolge
Hij rookt niet, en hij drinkt 1--4. Na de rust komt UDI geweldig opzetten van dit vrij belangrijke gewichtsverlies de invoerrechten en accijnzen aldaar.
tijden voorloopig duren van half tien tot twaalf
niet.
uur. terwijl de namiddag schooltijd gehouden
en krijgen de gasten geen schijn van kans meer. bokser ongetwijfeld eenigszins zal zijn
ver
Zijn dagelijksche tocht is: Spoedig is de achterstand ingel'aaid, terwijl 5 zwakt. Hierdoor zal hü vrijwel kansloos
wordt van twee uur tot half vijf. Inplaats van
Eindhoven, Weert en langs 't minuien voor het einde o'e winnenda goal ge tegenover Blaho komen te staan, die daaren
Zaterdagvoormiddag zal
Woensdagnamiddag
KINDJE
IN
WASCHTEIL
kanaal terug naar Helmond, maakt wordt. UDI heeft door het beter spelen tegen steeds meer in kracht toeneemt. Vermoe
worden school gedaan.
Veghel en Den Bosch, 'n En in de tweede helft cfe/e eerste competitiewed delijk zal Andersen dan ook vrijwillig afstand MET KOKEND WATER GEVALLEN.
kele maal gaat hij voor de strijd welverdiend gewonnen met 5—4. UDI II doen van zün recht om tegen Blaho voor den
RIJWIEL GEVONDEN.
variatie naar AmsterdamHet vier jaar oud zijnde kindje van de fam. v.
verloor in Ravenstein met 3—1.
Europeeschen lichtgewicht-titel uit te komen.
Niet alleen in
zijn
club
Toen de heer A. v. Zutphen in het dorp
O. te Sprang-Gapelle, viel in een onbewaakt
„Swift" heeft het Vosje tal van goede resultaten
oogenblik in een waschteil, die was gevuld met Maandagmorgen buiten kwam, vond hij op de
bereikt maar ook in de diverse koersen in 't
binnenplaats naast zijn woning een rijwiel, dat
MAZZIA ALGEMEEN SECRETARIS VAN DE bijna kokend water.
land, is hij meermalen op den voorgrond getre
De moeder nam er het kereltje oogenblikke- daar Zondagavond door een onbekende ver
I.B.U.
den.
Berkel—W. I. K. II 1—5.
lijk uit. do c hhet had reeds zeer ernstige brand moedelijk is neergeworpen. Vah deze vondst
't Vosje reed verleden jaar voor het eerst als
' Door de overplaatsing van het Bureau van wonden bekomen. Dr. Winkelman verleende ge is onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie.
nieuweling. Zijn eerste ronde was te PurmeVoor de rust wist Persei goed stand te hou de Internationale Boks Unie van Parijs naar neeskundige hulp en liet het slachtoffertje in
rend. Daar viel hij op zijn snoetje.
den. Beide partijen gel'iklen het ecnm-ial te sco Rome was het noodzakelijk geworden inplaats ernstigen toestand naar het R . K. Ziekenhuis, E S C H
We gingen naar hem toe en vroegen of het ren, zoodat de rust inging met 1- 1. Na de rust van den Franschman Rousseau, die tot nu toe te Waalwijk vervoeren.
erg \\ as. Zijn gezicht zat onder de pleisters.
TOONEELITTVOERING V.O.O.
speelde Berkel met de wind in de rug. Wik was de werkzaamheden op het bureau verricht had,
„O", zei hij, „van vallen moet je' hard worden voortdurend in de meerderheid en wist deze een plaatsvervanger te zoeken. Dezer dagen
en leeren".
De tooneelvereeniging V.O.O. gaf een geslaag*
door 4 doelpunten uit te drukken. Berkel kreeg heeft de voorzitter van de Boksunie de func
Twee weken later moest hy in Botterdam nog een penalty te iiemeu, maar de Wik-keeper tie in handen gegeven van den bekenden Ita- A M M E R Z O D E N
de uitvoering van „De Zonen van Stendhol" toorijden. Hij werd 3de. 'I Vosje had toen een tijd wist 't schot te houden.
neelspel in 3 bedrijven, bewerkt door Bob Berliaanschen scheidsrechter Mazzia.
je alleen zitten fietsen. Hij werd door twee man
JAARVERGADERING BOERENLEENBANK. tina. Reeds geruimen tijd voor den aanvang was
ingeloopcn en in de sprint geklopt, 't VosjV
de zaal 'uitverkocht. 'Zondag a.s. zal het stuk
reed geweldig.
Maandagavond had in hef R. K. Bondsgebouw nogmaals worden opgevoerd. Het stuk was een
In de ronde van Gennep werd hij tweede, in
een algemeene ledenvergadering plaats die bij succes voor de spelers. De rol van een bankier,
Weert derde, in Beek derde, in Hoensbroèk
verhindering van den directeur P. Moors werd die alles doet om zijn huis grooter en rijker te
eerste, in Oss eerste, in Edarn vijfde, in Gouda
geopend door den onderdirecteur J. Dikmans. maken, werd zeer goed vertolkt. Het is een stuk
achtste.
,
Bericht van verhindering van den Geest. Adv, met goede en spannende momenten. De rol van
Dit jaar is het Vosje amateur. Zijn eerste
wegens ziekte, Pastoor Trienekens en van den Johan, de oudste zoon, welke door den bankierwedstrijd was de Waranda, hij werd Vierde. Op
als zijn opvolger voorbestemd was, doch rjn
Derde klasse A.
Nieuwkuyk—de Sporters 2 3—-5 Burgemeester en 't bestuurslid A. van Hemert eigen weg en liefde wilde gaan, werd eveneens
KRING TILBURG.
7 September reed hij het zelfde criterium, liep
waren ingekomen.
Noad 6—Tulp 3
5—0
met v;jf man weg en nam een ronde, 't Vosje
Derde klasse B.
Eerste klasse A.
Na goedkeuring der notulen volgde 't verslag uitstekend vertolkt. Een afzonderlijk woord van
Gudok 3—Nevelo 3
6—1 Willielmina 4—Juliana 2
zat in het peleton en kwam te vallen, weg was
over het boekjaar 3939, waaraan wij het volgen lof komt het uitstekend verzorgde tooneel toe.
1—4
Noad 4—Longa 4
2--2 Longa 6—SET 1
9—-0
zijn eerste plaats.
1—8 de ontleenen: Aantal leden ongeveer 300; ont Als toegift werd nog een blijspelletje gegeven.
4- -1 Willem II 5—S.C. 1937 2 1—3 Willem III 2—BW 5
In Oostzaan werd hij tiende met fietsverwis- Korvel—SET 2
vangen spaargelden f 114.589,73; terugbetaalde
Gudok 2—Nevelo 2
3--3
seling.
spaargelden
f 146,850.34;
reserve
winst
KRING
MAASBUURT.
Derde
klasse
B.
Pazo
2—KSV
2_
-0
Te Rotterdam was een wedstrijd met ama
f 23.902,53; winst 1939 f 837.23; uitstaande voor
Tulp—SC
1937
1--7
Willibrord
3—Sarto
5
6—1
teurs en onafhankelijken.
Eerste klasse A.
schotten f 119,402.04; te goed in Centrale Bank K A A T S H E U V E L
Vincent—RKTVV 5
3—1
Hij was met Toon Steenbakkers gaan vluch
GEMEENTERAAD.
f 112,325.92; deposito rekening f 30,500; direct
UDI—OSS 3
Eerste klasse B.
't Heike 2—Hekos 2
4—2
ten. Elke ronde liepen ze uit. Toon kreeg negen
opvorderbare spaargelden f 259.654,06.
DAW
2—TOP
2
05—1
tien ronden voor het einde stukken, zoodat 't 't Heike—Hekos
De heer H. Verbeeten, hoofdinspecteur der
(—) Vrijdagavond om 7 uur komt de raad
Derde klasse C.
2 2
Vosje alleen kwam te zitten. Hij hield het tot RKTVV 3—Zigo
Coöp. Centr. Boerenleenbank te Eindhoven, als dezer gemeente in openbare vergadering bijeen.
Eerste klasse B
4—2 Zigo 2—Willibrord 4
12— 2
de laatste negen ronden uit maar werd toen in- Willibrord—Sarto 2
spreker optredende met het onderwerp: „De
Ons Vios—DESK 3
3—2 St. Joseph 2—RKTVV 6 2—10 Boxmeer 2—Gennep 2
! — 1 Boerenleenbank als spaar- en voorschotbank bij
geloopen.
J.
v.
Cuyk
2—Milsbeel
-5
't Vosje werd 12de.
zonder in dezen tijd", verkreeg daarna het K E R K D R J E L
Tweede klasse A.
Derde klasse D.
Oterloon—Het Centrii'
—7 woord. Spreker behandelde de vermeende waar
Bij de anvateurs is hij derde geworden te
SUIKERBIETENCAMPAGNE.
Sarlo
3—Willibrord
2
4—1
RKTVV 7—Roodblauw 3 2- 5
Achtmaal. In den kampioenwedstrijd van Ne
devermindering van geld en het in beslag ne
Voab
2—St.
Joseph
2—1 Hieronymus 3—'t Heike 3 6—1
Tweede klasse A
derland reed 't Vosje buitengewoon. Daar werd
men daarvan. Hij noemde 't een dwaling, aange
Naar wij vernemen is de inleveringstermijn
1—5 SVG 2—Tulp 4
0—2
tegelijk gestart door de profs, onafhankelijken Berkel—WIK 2
TOP 3—DAW 3
'L-0 zien de overheid niet denkt aan benadeeling van voor de suikerbieten verlengd tot 16 Nov. Ge
en amateurs.
Ravenstein—UDI 2
3—1 personen en vereenigingen. Hij zette uiteen wat was en prijzen zijn dit jaar alleszins bevredi
Tweede klasse B.
KRING DEN BOSCH.
Na zes ronden had een groepje van 5 renners
de Boerenleenbank is, was en blijft. Elke spaar gend.
Hieronymus
2—Velocitas
2
3—2
de leiding met Motké, Gommers, Piet v. Nek,
Eerste klasse A.
der moet zich de vraag stellen: Is mijn geld bij
Tweede
klasse
I
RKC
4—DESK
4
6—5
Overweel en 't Vosje. Achter deze groep: Schut
de Boerenleenbank veilig of is mijn schuld aan
SVD
2—Wilhelnjina
3
2- -0
Voab
3—Ons
Vios
2
2—2
Beugen—Oeffeit 2
'—6 deze barik gerechtvaardigd.
te, v. Amsterdam, Braspenning, Janssen en
3—3 Constantia 2-Juliana 2
7—1 Juliana—Willem III
h. n.o.
daarachter Wals, Zwartepoorte, Boeien, Groe- RKTVV 4—Sarto 4
Hiertoe verwees de heer Verbeeten naar de R A V E N S T E I N
Vlijm. Boys 2—Baardwiil 2 !> - -()
newegen e.a.
doelstelling der bank n.1.: a. gelegenheid zijn
FIETS ONTVREEMD.
Tweede klasse C.
Tweede klasse C.
't Vosje was de eenigste amateur van zijn
Eerste klasse B.
geld te bewaren: b. gelden tegen waarborg te
groep. Vader Vos hield zijn zoon goed op de Noad 5—Tilburgia
gestaakt Concordia—Zwaluw 2
dea overschot een reserve
Bij café v. Zummeren werd het rijwiel onU
4—3 Het Centrum 2—Milsbeek 2 4 1 erstrefckwn
0—0
hoogte. Twee ronde voor het einde kreeg 't Korvel 2—SET 3
Montagnards 2—Stormvogels 2 fonds vormen.
vreemd van den heer E. L. Jansen uit Neer
Tweede
klasse
B.
Tulp 2—Longa 5
1—3
Vosje stukken.
5--2
Spreker overtuigde de aanwezigen hoe, dank loon.
'
KSV 2—WSC 3
3—0 VFC—Haarsteeg Vooruit 2 8—3 Pelikaan—Astrantia 2
Wat zal het nieuwe seizoen brengen?
(Ongecorrigeerd).
10—3izei de activiteit van bestuur, raad van beheer

Voetbaluitslagen.

DE

HERFST
Kleuren rijkste en weemoedigste
van alle seizoenen. — Voldragen
pracht in de natuur.

EEN AFSCHEID VAN DE WARMTE

Herfst, het seizoer dat de bladeren een bont kleed over de aarde spreiden.

üiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiimiMiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiii';
Wat is dat alles buiten stil
Onder die paarelgrijze lucht;
Uit ieder wezen schijnt de wil,
Uit ieder ding de kracht gevlucht.

De koeien loopen langzaam aan
Bij 't stappen over 't drassig land.
Zij blijven loom en droom'rig staan.
Dom-starend, aan den waterkant.

Het uitgeweende wilgenloof
Valt in het vlakke water traag,
De boom, als zonk zijn vreugd-geloot.
Bukt over 't water naar- om-laag.

Een late najaarsvogel strijkt
Het water met zijn vale vlerk,
Totdat hij rijst en zwenkend wijkt
In 't kleurloos grauwe regenzwerk.
FRANS BASTIAANSE.

miiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiir;

H

ET is alweer najaar. Van lieverlede
verandert het gewaad, waarin de
natuur gestoken is, van kleur; het
diepe groen der bladeren gaat lang
zaamaan over in de bontste tinten,
die men zich kan denken en wel in een on
eindige schakeering een steeds weer nieuwe
-verrukking vormen voor het oog van den
inensch, die een gevoelig hart heeft voor het
natuurleven. En altijd ligt er een tikje van
weemoed in deze dagen, weemoed omdat het
ons altijd, elk jaar opnieuw, zwaar valt, om
zonder een spijtig gevoel de warmte vart den
zomer, die in deze lage landen toch meestal
niet te lang van duur is, heen te laten gaan
en ons te verzoenen met de gedachte dat de
herfststormen nog slechts de voorboden zijn
Van een min of meer felle koude, die Koning
Winter ons gemeenlijk brengt. Maar het is
juist of de natuur ons door de onvergelijkelijke
pracht, die zij ons biedt, in het najaar wil
troosten en ook hiervoor moet men een open
oog hebben. Wandel eens door het bosch op
zoo'n najaarsdag, wanneer laag aan den hori
zon de zon de laatste gouden stralen in den
middag door de half ontlooverde takken werpt.
Dan is het een rhapsodie van tinten, die varieeren van diepgroen tot felrood en het
schoonste bruin, dat men zich kan denken.
Dan is de wandeling over een zacht veerend
bed van gevallen blaêren, die soms van de
droogte kraken of wanneer het geregend heeft,
week meegeven, een ongekend genot. En on
getwijfeld zal het U zijn opgevallen hoe heerlijk
de lucht is die dan tusschen de boomen hangt
en uit de vochtige aarde op stijgt. In de natuur
verloopt alles — om een gevleugelde uitdruk
king van onzen grooten schrijver Louis Cou
perus aan te halen — langs lijnen van gelei
delijkheid. Moeder Natuur wacht er zich wel
voor ons door al te scherpe overgangen teleur
te stellen. Daarom is die indeeling van den
niensch, dat de herfst nu precies op 21 Sept.
moet beginnen; in wezen zoo dwaas, maar bij
onze tijdsbepalingen hebben wij het nu een
maal noodig om dit in het eene en dat in het
andere vakje te zetten. Helaas gaan de meesten
onzer nog met blinde pogen voorbij aan de
pracht, die de natuur ons in deze dagen, in
deze weken bereidt Men moet eens op die
grandioze gedaanteverwisseling hebben gelet,

om te beseffen hoeveel kleine en groote won
deren zich hier volgens wetten, die zoo oud
moeten zijn als de Schepping zelve, voltrek
ken. Wij willen U in het onderstaande op en
kele van die regelmatig terugkeerende ge
beurtenissen wijzen.

vredestijd ook vele vogels doordat zij zich
doodvliegen tegen de vuurtorens. In dat op
zicht is de Brandaris op Terschelling berucht,
hoewel hier gelukkig in de laatste jaren vele
voorzorgen zijn getroffen, dat het omkomen
van duizenden vogels in één nacht, zooals op
Helgoland, een onmogelijkheid is geworden.
Uit ons summier overzicht kan men reeds zien
hoevele facetten er zijn aan dat wonderlijke
herfstgebeuren: het trekken der vogels.
Maar ook op de weide en op de boerderij
is 't in dezen overgangstijd de moeite waard,
om eens een kijkje te gaan nemen. Wij laten
0111 U van deze tafereelen eenigen indruk te
geven, den schrijver R. J. de Stoppelaar aan
het woord, die voor bovengenoemde bundel
eveneens een vloeiende bijdrage leverde:
Stil daalt de avond. Al meer dooft het groote
zonneoog. Een matgouden licht waast hori
zontaal over de landen en zet alles in wazigen
schemerglans neer. Daii verglimt het avond
rood tot dofpurper. Groot en vol rijst de maan.
Over de weiden kruipen de alles overglovende
witte nevels, 't Wordt tot een zee, een onaf
zienbare zee en mysterieus valt het zilveren
stille maanlicht op die blanke onbewogenheid.
Dan, 's nachts, na zoo'n mooien dag, als de
steenuiltjes roepen, komen er andere grijze
uiltjes uit het gras kleine nachtvlindertjes, die
in hun wollen jasjes dansend gaan van bloem

de namen met krijt aan de balken
staan geschreven, is alles volbracht.
De staarten zijn geknipt. De lijven ge
roskamd en geborsteld. De hooivak
ken zijn gevuld. De weiden w-orden
overgelaten aan de schapen, de bonte
kraaien, de wezels, de hermelijnen,
aan een enkele mol om aardkoepeltjes
op te werpen....
Dat kleinbestek is nu de boerderij.
In den stal staat het vee warm met
gepoetste lijven en geplozen staarten.
Hoog tot de hanebalken reikt en riekt
het geurend hooi. Het stroo ligt ge
perst op zolder. Buiten op de wei
den driftigen de rammen achter de
ooien. Als kleine parachuutjes zeilen
de pluisjes van paardenbloemen en
distels over de akkers, de koperwie
ken brengen de pitten van meidoorn
en lijsterbes her en der. Toegedekt
door de gevallen bladeren wachten
ze alle op het nieuwe getij. De heer
lijkheid der weiden is voorbij. Bin
nen in de schuur ligt de vrucht die
gerijpt is. Laat de hagel kletteren op
het dak, de regen stroomen door de
goten, de storm de boomen piepend
zwiepen en rinkelend aan de stal
deur bij het dak opstuiven, de boer
is gereed voor den
winter. Zoo wil het
spreekwoord:
„Met Sint Katrijn,
moeten de koeien
aan de lijn".

De frek naar hef Zuiden.

Wij menschen zijn over het algemeen ge
bonden aan het stuk grond, waarop wij wo
nen. Het is ons niet gegeven, om wanneer het
seizoen wat kouder wordt een streek op te
zoeken, waar het klimaat milder blijft en niet
aan dergelijke groote veranderingen onderhe
vig is als het onze. In dat opzicht hebben onze
gevederde vrienden het beter getroffen. Wan
neer wij nog niet eens bevroeden dat de
herfst al in aantocht is, we integendeel nog
volop genieten van den zomer, beginnen de
eerste vogels als aanstalten te maken om Zui
delijker streken op te zoeken. Dat is het begin
van de trek, die eerst in het najaar intensief
wordt doorgevoerd. Zoo in de tweede week
van September, dat is ongeveer de tijd dat
men de eerste groote zwermen kan zien over
gaan. Soms zijn het duizenden vogels tegelijk,
zoodat een vlekkige schaduw over den grond
trekt. Dat duurt verscheidene weken achter
een. En hebt ge u dan nooit afgevraagd waar
om en hoe die vogels nu juist dezen weg hou
den, hoe zij elkaar gevonden hebben? Dit is
een schier ondoorgrondelijk mysterie, dat nog
nooit definitief is opgelost. De meest fantasti
sche verhalen deden tot voor enkele jaren
opgeld. De vogels zouden op een reuzenhoogte
vliegen, in ieder geval boven de drieduizend
meter; bovendien zouden zij de enorme af
standen, die Europa en Afrika — doel van
vele trekkers — scheiden afleggen in één of
weinige nachten, waaruit volgt dat zij met
snelheden van enkele honderden kilometers
per uur zouden moeten vliegen. Nuchtere en
meer zakelijke waarnemers, die dikwijls over
een haast geniale vindingrijkheid beschikten,
hebben ons geleerd dat van een dergelijke
snelheid geen sprake is. De eminente vogel
kenner Jan P. Strijbos beschrijft in zijn be
langwekkende bijdrage: In herfsttijd langs de
kust" voor het standaardwerk „Herfst" deel
uitmakend van de serie „Natuurleven" (Scheltema en Holkema — Amsterdam)
hoe langs de Nederlandsche kusten
de vliegsnelheid is gemeten. Het
maximum bedroeg een goede vijftig
kilometer per uur. De snelheid werd
bepaald doordat men een groepje
trekkers enkele kilometers lang volg
de met een motorrijwiel, waardoor
de gemiddeld afgelegde afstand per
uur kon worden bepaald. Eenvou
dig als het ei van Columbus, maar
toch schijnt men er voordien niet
aan gedacht te hebben. Wie er be
langstelling voor heeft kan zich het
geheele najaar alleen met de vogel
trek bezighouden. Dan zal hij din
gen zien, die hem verrassen en din
gen, die hem pijn doen. Elke natuur
vriend weet dat met de eerste na
jaarsstormen vele trekvogels het
slachtoffer worden van de zooge
r
naamde stookolievelden, w elke ver
oorzaakt worden door het varen van
niet olie aangedreven schepen. Tallooze st * ntjes, koeten en wat dies
meer zij, worden, eenmaal bevlekt
met vettige olieresten, den dood in
gedreven. Men kan ze in het najaar
bij tientallen lsngs de stranden vin
den, dood of kwijnend. In de jaren
na den wereldoorlog is hun aantal
geregeld toegenomen. Helaas is er
weinig aan te doen, daar dé scheep
vaart juist meer en meer gebruik
gaat maken van stookolie als brand
Herfstwolken trekken over het land. Een wellicht guur maar
stof. Slachtoffers van hun verlan
bekoorlijk tafereel, dat reeds door menig schilder
gen naar warmer streken worden in
op hel doek werd vastgelegd.

En ze staan er,
zwaaiend met de
Zoo symboliseerde de Italiaansche schilder Francesco del
Cossa het najaar. Hel stuk stelt voor een jonge vrouw, die
staarten, rinkelend
met de kettingen, do druiven oogst, een spade in de rechterhand op den
achtergrond de wijnberg. Het schilderij maakte oorspron
hongerend naar wat
kelijk deel uil van een serie, die de seizoenen uitbeeldde
eens de tooi der
en bevond zich in het oude Dominicanenklooster te Ferrara.
In 1894 kwam dit stuk in het bezit van een der groote
weiden was".
Beriljnsche musea.
Wij veroorloofden
ons de Stoppelaar
uitvoerig te citeeren, omdat
zijn proza over het najaar
een kostelijke getuigenis is
van 'n mensch, die de natuur
rondom hem liefheeft. Om
dat bewustzijn te versterken
De boomen strooien weêr den weg
is een tocht door het land in
met wakke winterblaren,
herfsttooi ten zeerste aan te
die, vol gevangen morgendauw,
bevelen. Geen beteren gids
te gronde nedervaren.
kan men zich daarbij denken
dan de bovengenoemde uit
Ze went'len, zoo de wouters doen,
gave. Wie in deze dagen naar
die weg en weder draaien,
buiten trekt, zal ervaren dat
van de eene blomine op de andere, in
ook 'n jaargetijde met grauwe
het heetste zonnelaaien.
luchten, stormen en neer
dwarrelende
boombladeren
Geen zonne nu, geen vlindervlucht,
veel te geven heeft.
geen blommen meer, die blinken;
maar blaren, die verwelkend, uit
de hooge boomen zinken.

BLADERVAL.

Maar blaren die, al stemmeloos,
in 't gers en in de biezen,
in 't diepe van den wagenslag
hun stille grafstee kiezen.

Een zeldzame morgen In November; de bladeren en takken van de
berkenboomen zijn getooid met rijp.

tot bloem, totdat-de tijd komt dat het vee de
dekken op krijgt, de mestkarren over de akkers
rijden, de kalveren 's avonds voor het hek
staan te bulken. In het Noordwesten zamelen
zich nu de hagelkoepels en dopkere regen
wolken. De buien gaan stuiven over de lan
den, die neerliggen in den dras van door
weekte zode. Het natuurleven op de weiden
gaat tanen. De toppen van het gras worden
geel van de nachtvorsten. De melkgift der
koeien vermindert De stadreiver giert over
de wei. Het weer wordt ongestadig. Nu eens
wat zon en dan w'eer het Noordwesten drei
gend blauw en grijs met stormig waaienden
wind, die gordijnen van water en liagelkoorden over de landen jaagt. Met het achterste in
den wind staat het vee soms een heelen mor
gen. De reeds opgelegde dekken geraken door
weekt. In straaltjes loopt het water bij de pooten neer, drupt het weg onder de buiken.
Slachtmaand nadert ook voor het leven op de
weiden. De staltijd is er. In lange linie komen
de koeien thuis, drommen opeen voor het hek
dat telkens opengaat om twee door te laten,
die door boer en knecht door de staldeur wor
den geleid. Nat, verregend, vuil keeren ze
huistoe, staan ze in den stal weer in 't ge
lid. Uit de schuur roept de stier de weergekomen vrouwen een welkomstgroet toe. Op
de stallen ligt 'het nieuwe hooi te geuren. De
staarten worden gewasschen, 'n leertje gaat
er om en dra klinkt weer het getik van staarttouwen, het gerinkel van.de kettingen aan de
halsleeren. De stal vult zich met behaaglijke
warmte en ten avond, als het hooi ritselend
valt door de luiken van den zolder voor de
bekken, de melk schuimt in de emmers, de
katten komen om van het schuim te likken,
wordt begonnen het Herfstgetij op de weiden
af te sluiten, en voltooid wanneer ook het
jongvee terug keert als sinds November het
Noorden nog guurder wordt en de slooten
begint te vloeren met een ribbelvlies van
„spelden en naalden". In den zoo geheeten
kleinen stal krijgen zij een plaats. Als nu nog

PLANTEN

BOOMEN
OF

BETALEN.

De lucht is heel doorwaaid ervan:
de wegen en de weiden,
de voren in den akkergrond
en kan ik onderscheiden.

Zoo dapper, in de velden, zijn
des zomers oude paden
Volgens een bericht uit Istanboei overweegt
niet
allerhande verwen van
de Turksche regeering het ontwerpen van een
gestrooisel overladen.
herbebosscliingswet, waardoor elke .burger ver
plicht zou worden boomen te planten ofwel
GUIDO GEZELÈE.
zich daarvan te bevrijden door het opbrengen
Uit: Laatste Gedichten (1» J. Veen, Amster
van een extra-belasting. Het geheele land wordt dam).
voor dit doel klimatologisch en topografisch in
acht herbebosschingsgebieden ingedeeld.
vlinder.

Elk najaar ondervinden de zeevarenden waf het zeggen wil, dat de herfst is aangebroken. Dan woeden
met korte tusschenpoozen de beruchte najaarsstormen.

