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verwijderde dijken, verspreide voegde er aan toe, dat het lot van
boerenhuizen en boomen ver het overwonnen Duitschland en
heffen.
Engeland in Busselgevonden
meer. in het bijzonder de bezetAmerikaansche opleidingscentra voor onze blanwjassen opengesteld
De straten in de dorpen en steden tingsvoo'rwaarden van zijn grond
Londen, 30 Octr (Anep-Aneta). voudige boerenzoons behoorden De Antwerpsche „Volksgazet" lijken op kleine kanalen, waarin gebied buiten Frankrijk om zou
den geregeld worden.
meldt, dat Hitiers invasieplannen zich de huizen weerspiegelen.
Het stemt tot vreugde dat de tot de besten toen zij hun proeven
Vrijwel geheel Middelburg staat Anderzijds, zoo zegde generaal
voor
1940
in
Brussel
zijn
gevon
mogelijkheid om het korps mari op 't gebied der moderne motar
den. Zij werden ontdekt in een thans onder water. En toch zag de Gaulle, wenscht Franl^ujk ten
niers krachtiger dan ooit te doen techniek moesten afleggen. Maar
huis, dat destijds door de Duit- men hier en daar nog menschen zeerste in de mogelijkheid^gesteld
herleven thans uitermate gunstig ze hadden er dan ook voor
öp de fiets rijden dan wel in kar te worden een grootere bijdrage
schers in beslag was genomen.
is. Want voor de bevrijding van gewerkt!
ren of in waterlaarzen voorbijko tot de geallieerde militaire in
Uit
een
en
ander
bleek,
dat
de
De
Amerikanen
kennen
de
vecht
Nederlandsch-Indië is de vor
men. De koude wind heeft hier spanning te leveren. Hij bracht in
niing van dit korps een eerste wijze der Japanners en geen aanval op Engeland eigenlijk in vrij spel en het is wel zeker, dat dit verband aan het licht, dat
voorwaarde. Wel is er veel ver marinier verlaat hun kampen, die Augustus 1940 had moeten begin het koude weer, dat komen gaat sedert het begin van den strijd
anderd sinds de mariniers, in niet in staat is om ook onder !e nen. Nadat dit was mislukt heb het reeds zoo zwaar beproefde om Frankrijk, de Franschen van
blauwe jassen met blinkende ongunstigste omstandigheden zijn ben de Duitschers nog tot 1943 volk nog grooter ellende brengen de geallieerden onvoldoende wa
knoopen en met geen andere man te staan. Alle infantefrie- de hoop gehad de landing toch zal.
penen ontvangen hebben, zoodat
wapenen dan hun oude geweren wapenen van geweer — 75 % van nog te kunnen beginnen.
Naar ik vernam hadden de Duit zij zelf geen groote Fransche een
van 1895, den vijand van de onze mannen behaalden 't brevet Volgens het aanvalsplan moesten schers reeds op 5 September Goes heid konden bewapenen
Maasbruggen veegden. Hun ka scherpschutter! — tot anti-tank- de mondingen van de groote ri en andere gedeelten van Zeeland De chef van de voorloopige
meraden, die thans zoo'n krachtig geschut en zware mortieren, moet vieren Humber en Tyne en de en masse verlaten, toen zij vrees regeering bevestigde nogmaals,
onderdeel van de Prinses Irene de marinier kunnen bedienen. Hij Firth of Forth door schepen wor den, dat het geheele Nederland dat er geen enkele aanwijzing
brigade vormen, hanteeren nu leert het in den typischen spor- den geblokkeerd. Parachutisten sche gevechtsfront ineen zou stor bestaat, dat Spanje in staat van
wapenen, waarmee zij den Duit- tieven geest der Amerikanen.
zouden dan in de Midlands wor ten. Tal van Duitschers hadden burgeroorlog zou verkeeren. Hij
schers op voet van gelijkheid Het is een voorrecht en een on den afgeworpen voor een schijn- burgerkleeren aangetrokken of heeft te verstaan gegeven, dat er
tegemoet treden — en zij weten schatbaar voordeel dat onze bon 1- aanval, terwijl de hoofdstoot zou burgerhoofddeksels opgezet en er voor Frankrijk geen sprake van
genooten Nederlandsche jongens bestaan in een landing op drie
die te gebruiken!
waren er ook, die geen schoenen kan zijn de diplomatieke betrek
Het korps mariniers op vrijen toestaan zich voor hun taak in verschillende plaatsen van de meer hadden.
kingen met Spanje te verbreken.
bodem is maar klein. Velen van Ned.-Indië te bekwamen in deze Zuidkust: in Sussex, in Kent en
350 millioen reepen choco
zijn leden sneuvelden in Door- moderne opleidingskampen. Het tegenover het eiland Wight.
lade voor Europeesche kinderen.
der
man's eskader, in den strijd op moet ook van zeer groote waarde Tankmassa's ' zouden
trachten De beproeving
Waar duizenden kinderen in
Java en in de Middellandsche worden geacht dat jonge Neder Londen in den rug aan te vallen,
bevrijd Europa lijden aan onder
steden
Hollandsche
-Zee. Aanvulling was slechts mo landers een kans krijgen zich in terwijl de Duitschers, verwacht
voeding door gebrek aan vitagelijk, wanneer dappere kerels technisch opzicht te bekwamen ten, dat de Engelschen, die pas
minênrijk voedsel is 't een goede
Cynische openhartigheid van
uit bezet Nederland wisten te in het land, 'dat groot werd door van Duinkerken waren terugge
gedachte van de geallieerde leger
het Hamburger Fiemdenblatt
ontsnappen om zich bij de Neder zijn techniek. In het herboren keerd, bezuiden Londen slag zou
leiding om de tot dit doel aan
landsche strijdkrachten aan te korps mariniers zal de man met den willen leveren. De landingsLonden, 30 Oct. (Anep-Aneta) gemaakte 350 millioen reepen
sluiten. Was het beschikbare vakkennis een gespecialiseerde vloot moest in Newhaven, Hasvitamine-chocolade
onder
de
materiaal dus slechts beperkt, er taak vervullen en hij zal tech tings, Brigton en Littlehampton Volgens Svenska Dagbladet van Europeesche kinderen in bevrijd
30
October
heeft
het
Hamburger
was een uiterst gelukkige moge nische kennis vergaren, die hem landen.
gebied speciaal voor België en
een
uitgebreid
lijkheid om deze mannen te vor in heel zijn verdere leven van nut Eeu merkwaardige bijzonderheid Fremdenblatt
Griekenland
te
distribueeren.
men tot een specialistenkader, zal zijn. Door de vorming van een is nog, dat het huis van baron overzicht gegeven over de moei Slechts kleine hoeveelheden kon
lijkheden
over
heel
Nederland,
rond hetwelk na de bevrijding eigen kader van instructeurs, wier Empain (waar de Duitschers hun
den nog voor dit doel worden
van Nederland een nieuw korps opleiding thans geheel voltooid plannen hadden opgeborgen) door die, naar het Duitsche blad voor verzonden. De pakhuizen, waarin
mariniers kan worden gevormd: is, zijn de omstandigheden nu in de Brusselsche bevolking werd geeft, door de spoorwegstaking de voorraden zijn opgeslagen,
Amerika heeft zijn opleidings alle opzichten gunstiger en zijn geplunderd op den dag waarop veroorzaakt zijn. In de steden in worden nu ontruimd en de Euro
zoo
schrijft
centra voor de Nederlanders b.v. eventueele taalmoeilijkheden de vijand de stad verliet. Er wer Noord-Holland.
peesche kinderen zullen met
laatstgenoemd blad met cynische
uit den weg geruimd.
opengesteld!
den duizenden landkaarten mee
blijde gezichten weer eens choco
Er is geen land ter wereld, dat De mogelijkheden voor het korps genomen. Een aantal hiervan openhartigheid zijn alle electri- lade kunnen tegemoet zien.
over zoo'n groot en modern uit mariniers zijn gunstig. Vernieu kwam in het bezit van een fruit sche centrales reeds eenigen tijd
gerust leger van mariniers be wing, mechaniseering — doch de handelaar. Toevallig kocht een buiten dienst gesteld. Aangezien
schikt als de Vereenigde Staten: geest van hen, die zich bij dit Britsch soldaat bij den man wat de bevolking niet over kaarsen De stijging der staatsschulden
beschikt gaat men tegen het don
er is ook geen korps mariniers, aloude korps willen aansluiten, fruit, dat in een der kaarten
ker naar bed. Allen moeten om 8 Het blad „Le Soir" uit Brussel
dat zooveel ervaring heeft in den zal moeten zijn de geest van taai werd ingepakt. De kaart wekte
geeft de volgende cijfers voor de
typischen vorm van amphibische heid en wilskracht, welke de den aandacht van een officier en uur binnen zijn. Het eten wordt staatsschuld van eenige Europee
op
oude
ijzeren
kachels,
die
met
oorlogsvoering in het eilanden- mannen bezielde, die met hun na wat handig speurwerk kwam
hout gestookt worden, bereid. De sche landen (in de munteenheden
gebied van de Stille Zuidzee, als verouderde wapenen een over- men èe weten, waar ze gehaald
gemeenten hebben vergunning van het land):
het Amerikaansche. Het offen machtigen, modern gewapenden was. Zoo vond men tenslotte het
verleend om in parken en bos- Duitschland
sief der „marines" begon op vijand van de Maasbruggen geheele invasieplan.
schen
hout te sprokkelen. In de Juni 1939 eind 1943 perc. v. stijging;
Guadalcanal, het beruchte bloed- joegen!
712%
34
252
winkels zijn geen aardappelen,
eiland, en verspreidde zich van
Ver. Staten
zout of suiker meer te krijgen.
daar door de Salomons-eilanden
40
170
425%
In Fransche kerken enz. enz.
om vervolgens over te springen
De geestelijke leiders in Frank Frankrijk
naar Nieuw Guinea, waar het
322%
413
1333
Meer dan een meter water rijk hebben, in verband met den Groot-Brittannië
eerste NecLerlandsch? gebied werd
tragischen toestand in Nederland,
bevrijd. Het was een strijd, waar Arnold Vas Dias Anep's oorlogs verdiepingen of naar den zolder.
277%
8,3
23
openbare gebeden voor de Neder
in men voor volkomen nieuwe correspondent geeft een overzicht Als de- eb overdag het weer mo
Nederland
landsche bevolking voorgeschre
problemen stond, die het een na van den toestand op geïnundeerd gelijk maakte tevoet door het wa
257%
4
10,3
ven, evenals in Engeland is ge
het andere opgelost moesten Walcheren, gebaseerd op gege ter den weg te vinden door de
België
schied.
worden. In dit offensief ontwik vens, die hem door een betrouw steden of dorpen trokken zij er op
239%
57
136
De kardinalen en aartsbisschop
kelde het Amerikaansche korps baar ooggetuige verstrekt zijn.
I. P.
uit om nieuwe voorraden in te pen van Frankrijk ds. Boegner,
zich steeds meer tot een zeer Walcheren werd eerst voor een slaan.
voorzitter van de Féderation Pro Duhamel:
Nederland
gespecialiseerd en gemechani deel door de Duitschers onder
Naar schatting
wachtten een testante de France en de opperseerd vechtkorps. De modernste water gezet. De grootere inunda
20.000 of meer menschen op deze rabijn van Parijs, Weill, hebben heiligdom
der beschaving
technische vindingen kwamen ties volgden eerst, toen geallieer
wijze de bevrijding af.
geestelijken, predikanten, rabbij
den onverzettelijken marinier te de vliegtuigen de dijken bij Romhulp en hij overwon alle moeilijk mekens en West-Kapelle stuk ge Op Walcheren heeft men geen nen en geloovigen uitgenoodigd in George Duhamel, de nieuwe
godsdienstoefeningen
gas, electriciteit of water meer en komencje
heden.
bombardeerd hadden. Het gebied er heerscht een nijpend gebrek gebeden uit te spreken voor het voorziter van de Académie FranToen de Nederlandsche mari tusschen Rittem en Oost-Souburg
caise, heeft in de „Figaro" roe
aan steenkool. Hoewel de ellende in diepen nood verkeerende Ne rende hulde gebracht aan Neder
niers in de Amerikaansche oefen
had het meest daarvan te lijden. groot is wanhoopt de bevolking derland. Zoo zal in de Notre
kampen aankwamen, konden de
Het water stond een meter hoog niet. Een gedeelte van het vee is Dame voor de katholieken een land.'Hij zeide o.m.: „Als de vol
instructeurs hen dan ook precies
in de huizen. De bewoners van Tan Walcheren naar Zuid-Beve plechtige mis worden opgedragen ken op een komenden dag in
vertellen, wat de strijd in het
deze districten warden dan ook land overgebracht, maar veel vee waarbij mgr. Beaussart, aartsbis- orde van verdienste geroepen
Verre Oosten eigenlijk is en wergeëvacueerd, waarbij eenige dui was er niet meer aangezjen de chop van Mocissus, coadjutor vari worden om voor de rechtbank
denJiun de vele moderne middezenden naar Middelburg werden Duitschers er voor gezorgd had den kardinaal-aartsbisschop na van de geschiedenis te verschij
len*Wrschaft, waarmee deze strijd
overgebracht. Hier werd hun gast den, dat de veestapel tot op een mens het Fransche episcopaat een nen, dan zal het Nederlandsche
wordt gevoerd. Zij leerden wer
volk een der eersten zijn. Het le
vrijheid verleend door de bevol vijfde van de oorspronkelijke toespraak houden.
ken met de amphibische voer
verde philosophen van eerste
king, die reeds sedert de bombar sterkte werd teruggebracht.
tuigen, die in het water zoowel
rang, dichters, geleerden, schil
dementen van 1940 schade aan Walcheren is nog lang niet gede
als in de wildernis worden ge
ders,
waaraan wij twintig maal
Frankrijk
en
de
bezetting
haar huizen had ' opgeloopen.
moraliseerd, maar wel vraagt
bruikt: de varende tanks, de
per dag herinneren en die ons gevan Duitschland
varende tractors, die door de Ook vele bewoners van de omrin ieder zich -af: „Hoe zullen wij aan
leerd hebben het schoone domein
branding attaqueeren, de steilste gende dorpen trokken naar Mid steenkool komen en wat zal er
der menschen te zien en te be
Verklaring
van
de
Gaulle
onze landbouw
terecht
hellingen beklimmen en zich on delburg, dat in normale omstan van
grijpen. Het heeft de meest bran
weerstaanbaar een weg banen digheden 21.000 zielen telt en komen."
Tijdens een ontvangst die hij dende sociale kwesties onder
door de dichtste wildernis, daar waar nu ongeveer 40.000 personen Landbouw is de hoofdbron van voor de journalisten te Parijs zocht en meestal een gelukkige
bij zelfs boomen ontwortelend. onderdak hebben gekregen.
alle welvaart in deze provincie en belegde, verklaarde generaal de oplossing gevonden. In de orde
Zij leercfen het bedienen van de In Vlissingen, dat vroeger 23.000 naar thans geraamd wordf zal het Gaulle o.m. in antwoord op een ning van zijn nationaal leven yaf
machtige „bulldozers", Wegen- inwoners telde waren nog een een 8 tot 10 jaar vorderen alvo reeks, hem gestelde vragen: „In het bewijs van een voorbeeldige
bouwmachines, die Montgomery's 3.000 bewoners achtergebleven, rens het land weer bebouwd zal dien de Fransche troepen Duitsch goede wil, loyaliteit en verdraag
snellen opmarsch in Lybië moge terwijl ook op het land tal van kunnen worden. De toekomst van land binnentrekken en ik hoop zaamheid. Wat heeft Duitschland
lijk maakten en die vliegvelden boeren en dorpelingen zich niet Walcheren ja van geheel Zeeland wel, dat zij dit door het geweld öemaakt van dat volk, dat het
in hef Pacific-gebied in uren door het water hadden laten ver hangt van de oplossing van dit der wapenen en aan de zijde van ethisch en taalkundig verwant is?
de bondgenoten zullen doen, Helaas, de geschiedenis tier vijf
wisten aan te leggen. Zij leerden jagen, maar hoew'el de Duitschers vitale probleem af.
radiotelefonie en de techniek van hen dit verboden hadden op hun Het geïnundeerde land maakt een zullen de Fransche troepen het laatste jaren heeft op die vraag
wegen- en bruggenbouw. De op boerderijen en in hun huizen Ge rampzaligen indruk. Er hebben Duitsche grondgebied bezetten, een vreeselijk en zelfs tot wan
leiding was uitstekend, de ijver bleven waren. Zij brachten hun zich eAorme meren gevormd, dat zij het Duitsche leger zullen hoop stemmend antwoord Dit
van onze mannen nog beter: een-1 voedselvoorraden naar de boven waaruit zich alleen de ver- ontnomen hebben". De .generaal kleine volk. vreedzaam er, vol
Hitler's

aanvalsplannen

De inundatie van Walcheren

op

Middelburg en Veere bevrijd

Voorraden die vroeger ver
goeae trouw, werti aoor umtsctizwegen zijn kunnen thans nog
land met een misdadige en onbe
grijpelijke razernij \ertrapt." Dustraffeloos worden opgegeven.
Heldendaad
der
Britten
en
Canadeezen
hamel somt de lange reeks Duit 4. Alle vervoer van hout (waar De
sche misdaden op in de laatste
onder ook brandhout) is zon
De laatste phase in den strijd 2000 man in Middelburg had
jaren bedreven en gaat verder:
der
bijzondere vergunning
om de toegangspoort tot Ant overgegeven.
,,De heele wereld wordt hierdoor
verboden.
werpen is afgesloten met de De gevangenen zijn reeds naar
ontreerd. Ik zeg, dat die ontroe 5. De Prijsvoorschriften en maxi
bevrijding van Zeeland's hoofd de gevangenkampen
vervoerd
ring nog heel zwijgzaam en heel
mumprijzen blijven gehand
stad Middelburg, die gisteren met dezelfde roeibooten
als
zwak is. als ik denk aan den mis
haafd.
tegelijk met die van Veere waarmee de bevrijders kwamen.
daad, die voltrokken wordt. Door 6 Hij die aan de voorschriften
plaats vond.
Ten Noord-Oosten van Dom
het uitmoorden van Holland
niet voldoet stelt zich aan
Op
de Schelde verschenen burg naderen de geallieerden
richt het onteerde Duitschland
boete of verdere bestraffing
reeds de mijnvegers en bagger OoSt-Capelle waar de Duitschers
een laatste uitdaging aan de
door 't bevoegde gezag bloot.
machines om 'n vaargeul vrij nog een zware baterij in actie
heel'e \\ estersche beschaving."
De wnd. Directeur van het
en open te krijgen teneinde hebben.
Rijksbureau voor Hout
den toevoer van wapenen en Volgens Duitsche berichten zou
Verordening
betreffende
hout
G. M. van der Maesen.
voorraden en voedsel en klee den de geallieerden overgestoken
ding voor België èn Nederland zijn naar het eiland Schouwen.
De wnd. Directeur van het Rijks 1 November 1944.
mogelijk te maken.
WALCHEREN ZAG
bureau voor Hout, kantoor hou N.B. De opgaven sub 3 kunnen
HELDEN!
dende te Eindhoven, Floralaan voorloopig tevens geschieden aan De bevrijding van Middelburg is
militair-technisch en zeer zeld Radio-Oranje verspreidde gister
174, daartoe gemachtigd door den
de volgende bijkantoren:
zame
geweest. De stad, die nor avond
nadere bijzonderheden
Chef vfh den Staf Militair Gezag,
maal 17000 zielen telt had meer over de eerste landingen dp WalMierlo, Brugstraat 4.
Generaal Majoor Kruis, brengt
dan 20.000 vluchtelingen van ge cheren's kusten, nu een week ge
ter dlgerneene kenriis:
Oss, Heeschepad 47.
heel Walcheren binnen haar mu leden. Deze details latën zien
1. Alle verordeningen en bepa
Malde bij Nijmegen, C. 26.
ren, herberö verleend, waardoor met welk een heldenmoed en
lingen betreffende het artikel
de huizen letterlijk tot op de da doodsverachting de mannen van
Hout blijven onveranderd van
ken volgepropt waren. Wijl de het geallieerde leger en van de
kracht.
Bommen op Gelsenkirchen stad als een eiland op een eiland vloot den aanval op deze laatste
-Onder Hout valt al hetgeen
geheel met water omgeven was, versperring van Antwerpen on
onder de definitie van de
en Coblenz
moesten de geallieerden in roei- dernamen.
Houtbeschikking 1941 Nö. 1 Het
Dormundt
Eemskanaal
booten en „zwemmende tanks" Het had in de bedoeling gelegen,
opnieuw
valt, dus b.v. hout op stam,
aanvallen. Ze naderden zoowel om de landingsplaatsen vooraf
drooggelegd
geveld hout, stobben, stron
van het Westen als het Oosten gedurende 48 uur te bombardee
ken, brandhout, al dan piet
Nadat Lancasters van de R.A.F. en in den aanvang boden de ren om zooveel mogelijk Duitsch
gezaagd naald- en loofhout,
gisteren overdag een zwaren aan Duitschers
krachtigen
tegen verzet vooraf te breken. Slecht
triplex, fineer,
vezelplaten
val ondernamen op Gelsenkirchen stand vooral langs de Oude weer maakte de bombardemen
(boards) e.d.
volgde in den nacht van Maan Gracht die de stad omgeeft.
ten onmogelijk. De actie werd be
2. Alle voorraden, onverschillig dag op Dinsdag andermaal een In de straten zelf was vechten gonnen in weerwil van de weten
van welke soort of afmetingen aanval op deze stad, en op volslagen onmogelijk. Tusschen schap, dat men moorddadig vuur
en waar ook liggende, zijn Coblenz. De branden van den de Duitsche verdedigers in be ontmoeten zou. Reeds eerder is
vanaf heden geblokkeerd en eersten aanval op Gelsenkirchen wogen zich duizende burgers die bekend geworden, dat 4/5 ge
mogen mitsdien ook niet wor waren nog-niet gebluscht, toen de niet schroomden om hun bevrij deelte van de landingsvaartuigen
den verplaatst, verhandeld of tweede attaque alweer begon.
ders aanstonds bij hun binnen verloren is gegaan. De Duitsche
verwerkt resp. verzaagd zon Zware Britsche bommenwerpers komst juichend en omhelzend te batterijen konden op de nade
der bijzondere vergunning van hebben Zaterdagavond ^opnieuw verwelkomen en aldus een schild rende vaartuigen nauwkeurig vu
den wnd. Directeur van het een aanval gedaan op het Dort- vormend voor de geallieerden.
ren en het eene vaartuig na het
Rijksbureau voor Hout. *
mundt-Eemskanaal en wel precies Schieten zou onmogelijk zijn ge andere werd getroffen, vloog in
3. De opgaveplicht der voor op dezelfde plaats als den vorigen weest zonder burgers "of eigen de lucht of verdween in rook ge
raden ingevolge art. 5 van de keer. Het belangrijke kanaal soldaten te raken. In de eerste huld in de golven met de beman
Houtbeschikking 1941 No. 1 werd opnieuw drooggelegd.
uren was het zoo een zeldzaam ning. Tot vlak onder de kust
blijft eveneens van kracht. Geallieerde jagers ondernamen chaotische massa, waarbij de kwamen de kanonneerbooten om
Tot nadere
bekendmaking gisteren vluchten over een uitge Duitschers tenslotte alleen nog de kustartillerie aan te vallen,
moet deze opgave ingediend strekt gebied boven het bezette maar toeschouwers waren.
zingend voeren de geallieerden
worden aan het kantoor Flora gebied van Nederland Op 26 plaa- Gisteravond werd bekend ge door het moordende vuur, roei
laan 174 te Eindhoven vóór sen werden spoorwegen bescha maakt, dat de Duitsche bevelheb den het eene nest van verzet na
ber, luitenant-generaal Daze, op het andere uit, het bruggenhoofd
den lOden van iedere maand, digd.
voor het eerst vóór 10 Novem Vanuit Italië bombardeerden de perbevelhebber der 70ste Duit kwam er en werd steviger en
geallieerden doelen in Weenen.
sche infanteriedivisie zich met toen de Duitschers zagen, dat de
ber 1944.

SIGARETTEN
VAN AMATEURSTABAK

Wij geven met vreugde
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje

Arie

f| HELMAH

N. Koninginnewa!3l

toestand hopeloos was, gingen 'e
nog een aal in hun bunkers
terug. Ze kwamen weer voor den
dag in hun beste uniform, koffer
aan de hand en hun breedste lach
op het gezicht. En aan de kjst
dreven de lijken van honderden
dappere-i
tusschen
dozijnen
wrakken. De operatie was ge
slaagd. ...
IN DE PEEL.
De strijd in de Peel nabij Meyel
woedt nog met onverminderde
hevigheid voort. De strijd wordt
hier bemoeilijkt door uitgestrek
te mijnvelden, terwijl de Duit
sche artillerie hier altijd nog zeer
actief is.
Willemstad werd door de Britten
bevrijd, terwijl de Amerikanen
tot de Moerdijk doordrongen.
(B.B.C.)

Moordaanslag op
Britsch minister
Op Lord Moine, de Britsche* Mi
nister voor het Midden-Oosten,
is Maandag te Caïro een moord
aanslag gepleegd. De daders
werden gegrepen. Lord Moine is
's avonds aan zijn verwondingen
bezweken.
Churchill heeft in het Lagerhuis
verklaard dat de moordenaars
geen Egyptenaren waren en dat
de bevolking dreigde hen te
lynchen.

Belangrijke opdracht voor
Burgemeester Moons
Wethouder

Ebben

neemt

zijn

tijdelijk

taak

over

Naar wij vernemen heeft burge
meester A. Moons van het Mili
tair Gezag het vereerend verzoek
gekregen, een belangrijke func
tie te aanvaarden. Helmonds
burgemeester heeft gemeend, terwille van 's lands belang, aan dit
verzoek te moeten voldoen en
met het oog daarop zal hij zijn
post in onze gemeente •tijdelijk
verlaten. Wethouder J. J. Ebben
zal in de afwezigheid van den
heer Moons als loooburgemeester
optreden.

Regionale Publicatie
vanhet plaatselijk verdeelingskanto<*
van het bedrijfschap voor groenten
en fruit te Helmond

Voorradig beperkt aantal

die bij het H. Doopsel de
namen ontving van
PRIMA Wieg-, WagenArianus Theodorus
Jobannes
Amateurs kunnen hun tabak eiken werkdag, behalve
Kinderledikant- en Bedzeilen
Distributie van GROENTEN en FRUIT
A. Schrama
Zaterdags, bij ons inleveren.
M. Schrama-Kuijpers Gegarandeerd waterdicht
Op Dinsdag 7 November 1944 werden de
Riet!e
Iedere amateur mag tot 31 Januari 1945, 3 maal inzenden
P. F. A. HOOGLUCHT kleinhandelaren met de nummers 22, 23, 2{
Thea

Het registratiegeld a fl. 1.—• moet bij de eerste
25. 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 en 34 mef
voorloopig geopend van 10-12 en van 2-4 u.
inzending voldaan worden. Zij die reeds fl. 1.—• aan Helmond,
500 gram groenten per ingescheven klant
Hoogeindschestraat 2 B
ons betaald hebben, dienen het bewijs hiervoor bij
bevoorraad.
inlevering van de tabak mede te brengen.
Vereeniging van het Aller
Bon No. 29 der groene consumentenkaatt
heiligste Sacrament Liefde T c k o o p g e v r a a g d
Voor elke Kg. winddrooge tabak ontvangt U 650 sigaretten werk der arme kerken
een In goeden staat zijnde geeft recht op het koopen van 500 gr. groente;

llitnoodiging

Z I G - Z A G - M A C H I N E Op

Dinsdag 7 November 1944 werden de
kleinhandelaren met de nummers 45, 46, 47,
en een zoo goed als nieuwe
48, 49, 50, 51, 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8 met
een Kg. fruit per ingeschreven klant
voorraad.
Aanbiedingen:
Wij kunnen niet minder dan 1 Kg. aannemen
Bon No. 32 der groene consumentenkaart geeft
De tabak moet winddroog zijn en niet met ijzer- T B H U U R : C o m p l e t e
TONNY VAN DIJK
recht op het koopen van een Kg. appelen
draad gebundeld.
Veestraat
37 - Helmond
Damesbruidsfoiletten
De inzending moet duidelijk voorzien zijn van Uw in diverse kleuren, e Heb schoenen rïïaat 42, 39, 38, 35, WIL RUILEN Bovenstaande producten moeten uiterlijk
Gelegenheidsjurken. Tijdig tegen meisjesschoenen maat 37*33. Aan hetzelfde Vrijdag 10 November 1944 afgehaald zijn,
naam en adres.
bespreken gewenscht. Ook adres 3 JONGE FOKSHONDJES te koop
daar anders het recht op deze producten
Zondags. Schoolstraat 60 J. Verbiest, Tournooistraat 4, Helmond.
komt te vervallen.
Eindhoven
(Woensel)
BELANGRIJK
Onderwijzeres geeft ENGELSCHE CONVER;
SATIELES voor beginners. Willemstraat 9.
Bedrijfschap voor groenten en fruit
Amateurs die niet zelf hun tabak kunnen brengen, raden wij aan om een
Behoudens goedkeuring van den Gemachtigde voor de
Prijzen zal de prijs per pakje van 20 stuks, 36 cent
bedragen. Het fermenteeren en fabriceeren zal waar
schijnlijk 3 maanden duren.

tot bijwoning van het maan
delijksche aanbiddingsuur op
a.s. Donderdag om 3 uur
n.m. in de nood-kapel der
Eerw. Zusters, Markt.
Het Bestuur.

GROOTE

HAARD

Heb zwarte damesmantel o.s. WIL RUILEN
tegen andere kleur. Mierloscheweg 113
P. V. K. Helmond
WIL RUILEN 1 paar meisjesschoenen maat 20
tegen maat 23r- J. Verhoeven. 2e Haagstraat 10.
42 c.m. met dwarslat M'evr. Praasterink, Prins Hendriklaan 16, vraagt
N.V. tot Fabricatie van Tabak en Sigaretten
een FLINKE WERKSTER. Zich aan te melden
Kinder-kleerhangers na 4 uur n.m.
R. K. WERKSTER gevraagd voor heele of halve
30 c.m.
L.S. t
dagen. Mevr. v. Hoeck de Werd, Warandelaan 9.
met vastgestelde ver Te koop gevrvaagd GELIJKSTROOMRADIO.
Tot ons genoegen kunnen Wij berichten
dat wij Mej. Ariens bereid hebben
Veestraat 31, Helmond.
koopsprijzen.
Jonge man, 20 jaar, zoekt betrekking als BOEKs
gevonden de leiding der Pedicure'
IIOl'DER. Eenige ervaring op boekhoudgebied.
afdeeling op zich te nemen.
Speeigced-autotjes Adres:
Kerkdijk C 42. Lieshout. "
Wij verzoeken U vriendelijk vooraf
Welke drukkerij, uitgeverij of kantoorboekhandel
levert
uit
voorraad
&/ïet vreugde geven wij
te willen bespreken en zoo mogelijk
HEEFT WERK voor jonge man met ervaring,
kennis met de geboorte
den voormiddag te willen benutten.
20 jaar. Adres: Kerkdijk C 42. Lieshout.
van ons eerste dochterje Fa. Joh.Dijstetblom Gevraagd DAGDIENSTBODE of WERKSTER.
Hoogachtend,
Goed loon. Th. Nouwenssv. Huiten. Ameidestr. 11.
Helmondsche weg 28 WIL RUILEN schoentjes maat 25 en lampekap
VERHOEVEN'S SCHOENWERK
van elk merk worden
z.g.a.n. tegen in goeden staat zijnden hooiwagen.
Mierlo-Hout.
dat bij 't H. Doopsel
Jan Stevensstraat 54, Helmond.
door
ons
hersteld
de namen ontving van
Te koop gevraagd 2e handsche HEERENFIETS TE KOOP GEVRAAGD
Radiodienst
Ida, Gerarda,
zonder banden. W. Duisters. Beugelsplein 8,
Helmond.
Henrica. Thedora
TE LEEN of TE KOOP gevraagd: Chopin: alle
TH. SMITS
muziek; Czerny: Schule der Fingerfertigkeit;
Weest zuinig
Helmond " Molenstr. 172-174 - Tel. 139 R. SMITS-VRIENS
Cramerr.Bülow: Ausgewahlte Studiën; Moscheles: Aanbiedingen;
met Electriciteit Etudes op. 70; Debussy: alle pianomuziek. Van
Timmermansstraat 7
Rijswijck. Julianalaan 28.
Helmondsch Dagblad Heuvel 37, HelmoJ''

persoon te kiezen die voor meerdere amateurs de tabak bij ons bezorgt

CRESCENT Cie.

EINDHOVEN

Radiotoestellen

Van Boxtel

Kleerhangers

BEKENDMAKING

KANAALSTRAAT 3

Gerrie

RADIO

