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DUITSCHE OVERVAL IS
ALS MISLUKT TE

BESCHOUWEN
Opperbevelhebber brengt in dagorder

dank der Koningin aan
Nederlandsche Leger over.

De Opperbevelhebber heeft de volgende dag-
order uitgegeven:
Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedra-
gen aan het Nederlandsche Leger Haar hooge
tevredenheid te betuigen over de wijze, waar-
op de Nederlandsche troepen zich tegen den
schender van onze neutraliteit verzetten. Hier-
door kan de strategische overval van den
vijand als mislukt worden beschouwd. In alle
deelen van het land houden onze troepen,
voor zoover hun opdracht hiertoe leidde, ver-
beten stand en treden zij den vijand waar noo-
dig zelfs onversaagd en met succes tegemoet,
de uitvoering van diens doeleinden vernieti-
gend.
De flinke houding onzer troepen weerspiegelt
zich in de stemming van ons volk, die van
vastberaden rust getuigt,

de Generaal,
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht,

WINKELMAN.

Tweede legerbericht

Het Hoofdkwartier meldt:

's-GRAVENHAGE, 10 Mei.
Nederlandsche grenstroepen bieden

verbitterd weerstand aan IJssel en Maas.
Ondanks krachtige Duitsche aanvallen

handhaven onze troepen zich in Delfzijl.
Vier Duitsche pantsertreinen zijn bui-

ten gevecht gesteld, waarvan één tegelijk
met de spoorbrug bij Venlo in de lucht
vloog.

Bij luchtaanvallen op onze vliegvelden
en bij landingspogingen in het binnen-
land zijn ten minste 70 Duitsche vlieg-
tuigen neergeschoten. Zwakke in het
binnenland gelande vijandelijke afdeelin-
gen trachten zich te handhaven, doch
worden door onze troepen met verbeten-
heid aangevallen.

Uit verschillende plaatsen wordt ge-
meld, dat Nederlandsche krijgsgevange-
nen door Duitschers als dekking worden
gebruikt.

PRIJSOPDRIJVING
VERBODEN

Bü beschikking van de Ministers
van Landbouw e* Visseherij en van
HanJel, NJjver.ie'd en Scheepvaart, is

ten «aanzien van alle goederen ver-

boden deze te koop aan te bieden, te
verkoopen, te huur aan te bieden of

te verhuren tegen prijzen, welke hoo-
ger zijn dan de op 9 Mei 1940 gel-
dende pryzen.

Deze beschikking treedt in werking
op het tydstip harer bekendmaking.

MAATREGELEN OP ARUBA
United Press meldt uit New Vork:

Op Aruba zyn alle Duitschers aangehouden
en in een concentratie-kamp opgesloten. De
autoriteiten hebben de bemanning van het
Duitsche koopvaardijschip „Antilla" gehaald;
een ander schip de „Malmock" is in brand ge-
stoken en verlaten.

STAAT VAN BELEG OP
CURAÇAO

WILLEMSTAD, 10 Mei. (Reuter). De
Staat vam Beleg is afgekondigd op het ge-
bied van Curacao. Voorbereidingen zijn ge-
troffen voor iedere gebeurlijkheid. De gou-
verneur heeft een proclamatie uitgevaardigd,
waarin wordt gezegd, dat Cura<^io als deel
vam Nederland ook in oorlog is met Duitsoh-
land, maar dat de internationale politieke
status van het gebied, afgescheiden hiervam,
ongewijzigd zal blijven. De tegenwoordige
ambtenaren blijven belast met het bestuur en
de defensie en iedere hiuip van buiten, zoo
wordt verklaard, zal als onwelkom van de
hand worden gewezen.

AANVAL OP BELGIË
OP ALLE PUNTEN

GESTUIT
Verbitterde gevechten op
Belgisch gebied tegenover

Aken.
ZEVEN-EN-DERTIG DOODEN

BIJ LUCHTAANVAL
OP BRUSSEL

Duitsche en Belgische troepen zijn
in verbitterde gevechten gewikkeld op
Belgisch gebied tegenover Aken, ter
plaatse waar de spoorlijn, die Duitsch-
land met België verbindt degrens pas-
seert, zoo meldt de Britsche omroep.

De aanval der Duitsche troepen is
op alle punten gestuit.

Volgens te Parys ontvangen berich-
ten trekken de Belgen zich, volgens
een van te voren opgesteld plan, terug
op hun hoofd-verdedigingslinie.

De Duitsche opmarsen werd aan-
zienlijk belemmerd doordat bruggen
waren opgeblazen en de boomen waren
geveld en dwars over den weg geval-
len. Duitsche parachute-troepen zyn
in bepaalde streken gedaald, maar,
naar wordt vernomen, reeds vernie-
tigd.
De Duitsche luchtaanval op Brussel van

hedenmorgen duurde 90 minuten. Tusschen
halftwee en twee uur werd luchtalarm ge-
maakt. Sindsdien heeft volkomen rust ge
heerscht. De schade, die door het bombarde-
ment is aangericht, is naar medegedeeld
wordt, gering. Enkele huizen werden getrof-
fen op de Avenue Louise en een fabriek te
Schaerbeek staat in brand.

Van gezaghebbende zijde werd te Londen
vernomen, dat 37 personen zijn gedood en 61
gewond bij den Duitschen luchtaanval op het
Brusselsche vliegveld en omgeving.

Reuter meldt dat hedenmiddag
nog drie luchtaanvallen op Brussel
zijn gedaan. Het luchtdoelgeschut
vuurde onafgebroken. Er werd twee-
maal luchtalarm gemaakt.
De luchtaanval op België is uitgevoerd

door talrjjke eskaders. De Duitsche toe-
stellen, die van 5 uur 30 des morgens af
over (Jent vlogen, ontmoetten een krachtig
luchtdoelvuur.

De Belgische luchtmacht en luchtdoel-
artillerie hebben, naar Havas meldt, schit-
terende resultaten bereikt.

De minister van landsverdediging deelt
mede:

Eén van onze piloten heeft een „Messer-
schmitt 109" neergeschoten; een ander
heeft tijdens één enkele vlucht twee Duit-
sche toestellen omlaag geschoten. De lucht-
doelartillerie heeft vier of vijf Duitsche
Messerschmitts en een Heinkel 111 neer-
gehaald.

In Luxemburg voorpostengevechten
tusschen

Fransche en Duitsche
troepen.

In Luxemburg zjjn Fransche en
Duitsche troepen slaags geraakt. Er is
evenwel nog slechts sprake van voor-
postengevechten. Bü de Moezel zyn de
eerste belangryke gevechten begon-
nen.

CHAMBERLAIN AFGETREDEN
Churchill minister-president

LONDEN, 10 Mei. (Reuter.) Chamberlain
is afgetreden. Churchill volgt hem op als

minister-president.
Chamberlain vertrok hedenmiddag om 17 uur 25 uit Downing-

street naar Buckingham Palace voor een bezoek aan den Koning. Vijf
minuten nadat Chamberlain was vertrokken, ontving de Koning
Winston Churchill in audiëntie.

Omtrent het aftreden van Chamberlain is de volgende officiëele
mededeeling gepubliceerd:

„De Right Honourable Neville Chamberlain is afgetreden als
minister-president. De Right Honourable Winston Churchill heeft de
uitnoodiging van Z.M. om den post te bezetten aanvaard. De premier
wenscht, dat alle ministers op hun posten blijven en hun functies ver-
vullen met volledige vrijheid en verantwoordelijkheid terwijl de nood-
zakelijke regelingen worden getroffen voor de vorming van een nieuwe
regeering."

De lobbycorrespondent van Reuter verklaart, dat alles er op wijst,
dat Churchill terstond een oorlogskabinet zal vormen en dat andere
aanstellingen voor het oogenblik wellicht zullen worden uitgesteld. De
leider van Labour en anderen zullen wellicht vanavond bezoeken bren-
gen aan den Koning, aangezien het natuurlijk is, dat met alle partijen,
die opgenomen zullen worden in de nieuwe nationale regeering, wordt
beraadslaagd.

Churchill is ruim 40 minuten bij den Koning gebleven.

ALLE VLIEGVELDEN OP
EEN NA HEROVERD

Meer dan honderd Duitsche
vliegtuigen neergeschoten

VEERTIEN VIJANDELIJKE TOESTELLEN
ONBESCHADIGD IN ONZE HANDEN

Te middernacht heeft het Nederlandsche
opperbevel legerbericht no. 3 uitgegeven. Het
luidt:

Uit een verklaring van een gevangen ge-
nomen Duitschen vliegerofficier is gebleken,
dat de Duitsche legerleiding tot hedenmorgen
haar eigen officieren niet heeft durven inlichten
omtrent de voorgenomen schending van de
door Nederland naar alle zijden even streng
gehandhaafde neutraliteit.

In tegenstelling met berichten van het
Duitsche opperbevel, waarin wordt ontkend,
dat 70 Duitsche vliegtuigen door ons zijn neer-
geschoten, is thans te melden, dat dit aantal
is gestegen tot boven de honderd, terwijl bo-
vendien op een der door de Nederlandsche
troepen heroverde vliegvelden veertien vijande-
lijke vliegtuigen onbeschadigd in Nederland-
sche handen zijn gevallen.

Op een na alle door de Duitschers tijde-
lijk bezette vliegvelden zijn thans weder in
ons bezit.

Een nieuwe laffe schanddaad werd door
Duitsche troepen begaan, toen de comman-
deerende Duitsche officier Hohendorff de ge-
vangen genomen Nederlandsche bezetting van
een vliegveld dreigde te zullen afmaken, indien
dit vliegveld onder artillerievuur zou worden
genomen.

CHAMBERLAINS
TOELICHTING

In een radiorede zeide Chamberlain
vanavond: „Hedenochtend vroeg heeft
Hitler zonder reden en zonder waarschu-
wing nog een misdaad gevoegd bij de af-
schuwelijke misdaden, die zijn naam ge-
haat hebben gemaakt, door zijn plotse-
lingen aanval op Nederland en België.

In de geheele geschiedenis heeft geen enkele
man de schuld gedragen van een zoo gruwe-
lijke hoeveelheid menschelijk lijden en ellende
als Hitler. Als hij er op heeft gerekend, dat
onze interne moeilijkheden hem zouden hel-
pen, heeft hij zich misrekend in de geestes-
gesteldheid van ons volk.

Het was op dit kritieke oogenblik in den
oorlog duideiyk, dat wat er noodig was, de
vorming was van een regeering, waarin zoo-
wel de liberale als de Labour-oppositie zitting
zouden hebben en dat op deze wijze een ver-
eenigd front zou vormen.

Ik heb mij gistermiddag gewijd aan
het onderzoeken van de voorwaarden
voor de vorming van een vereenigde
regeering. Tegen hedenmiddag was het
duidelijk, dat werkelijke eenheid slechts
kon worden verkregen onder een ande-
ten eersten minister.

Mijn plicht was duidelijk en ik diende
mijn ontslag in bij den, Koning. Z. M.
heeft thans mijn vriend Churchill de taak
toevertrouwd een nieuwe regeering op
nationale basis te vormen.

Mijn andere collega's zullen hun ontslag in
handen leggen van Churchill, maar zullen
hun huidige functies behouden, hangende het
aanstellen van een nieuwe regeering. Chur-
chill heeft tegenover mij zijn krachtigen
wensch tot uitdrukking gebracht, dat ik lid
zou zijn van het oorlogskabinet en ik heb

hem gezegd, dat ik gaarne iederen bestand,
die in mvjn vermogen ligt, ln die capaciteit
wilde geven".

Sprekende over de drie jaren van zgn pre-
mierschap zeide Chamberlain: „Zoolang ik
geloofde, dat er een kans was om den vrede
met eere te behouden, heb ik er naar ge-
streefd, die kans te gebruiken. Toen de laat-
ste hoop verdwenen was en oorlog niet langer
kon worden vermeden, heb ik er even hard
naar gestreefd dien oorlog te voeren met
hee; wijn vermogen. Ket uur is gekomen, dat
wij op de proef gesteld moeten worden. Reeds
worden zoo onschuldige volken als die van Ne-
derland, België en Frankrhk op de proef ge-
steld, en gü en ik moeten ons aaneen slui-
ten achter onzen nieuwen leider en met onze
vereenigde kracht. En met onzen onwankel-
baren moed vechten en arbeiden, tot dit
wilde beest, dat ons besprongen heeft, ten
slotte ontwapend en terneer geworpen is."

DE CLERCQ EN DEGRELLE
GEARRESTEERD

Vlaamsch-Nationalistische
Kamerleden eveneens
in hechtenis

BRUSSEL, 10 Mei. (Havas.) Van-
daag zijn de leiders van de Vlaamsch-
Nationale Party en van de Rexisten, Staf
de Clercq en Léon Degrelle, gearresteerd.

Ook verluidt, dat de Vlaamsch-Natio-
nalistische Kamerleden Tollenaere en
Grammens zijn gearresteerd, doch hier-
van heeft men nog geen bevestiging.

Nader wordt gemeld, dat behalve De-
grelle ook de Rexist Paul Collin benevens
de communist Degeer in hechtenis zgn ge-
nomn.

TWEE DAGORDERS
Van generaal Gamelin en

generaal Denis.
PARIJS, 10 Mei. (Havas.) Generaal Ga-

melin heeft een dagorder gericht tot de troe-
pen. Deze luidt als volgt:

~De aanval, welken wij sedert October jl.
hebben verwacht, is vanochtend gekomen.
Duitschland bindt tegen ons een strijd op leven
en dood aan. Voor Frankrijk en zijn bondge-
nooten is het wachtwoord thans: Moed, ener-
gie, vertrouwen."

Uit Brussel meldt Havas dat generaal
Denis, de Belgische minister van landsverde-
diging, in de Kamer mededeeling heeft ge-
daan over de eerste bekende resultaten van
de vijandelijkheden. Hij zeide: „Ik ben diep
overtuigd, dat het door den aanvaller gestelde
doel niet is bereikt."

Havas meldt uit Parijs, dat het
Fransche ministerie van Marine het
personeel van de zeestrijdkrachlen
oproept.

Vele plaatsen in Frankrijk
gebombardeerd.

PARIJS, 10 Mei. (Havas.) Vandaag
heeft de Duitsche luchtmacht talrijke plaat-
sen in Frankrijk gebombardeerd, waardoor
betrekkelijk weinig schade werd aangericht,
doch onder de burgerbevolking vrij veel
slachtoffers zijn gemaakt niet alleen in de
steden, doch ook in dorpen zonder militair
belang.

Vooral het Noorden en Noordwesten des
lands werden zwaar gebombardeerd, doch
eveneens het gebied van de Loire en Cham-
pagne.

Bij het bombardeeren van Fransche plaat-
sen zrjn ook bommen gevallen op het spoor-
wegstation van Delemont, op Zwitsersch ge-
bied nabij Porrentruy.

In het gebied van Valenciennes heeft een
Duitsch vliegtuig twintig bommen geworpen,
waarvan er zeventien zijn ontploft. Niemand
werd getroffen. Nabij Saint Amand werd een
Duitsch vliegtuig vernield, een der inzitten-
de» ls omgekomen, twee anderen werden ge-
wond en een vierde werd gevangen genomen.
Vanochtend tusschen vier uur en halfzes heb-
ben dertig Duitsche vliegtuigen Colmar ge-
bombardeerd. Zg richtten slechts materieele
schade aan.

MAATREGELEN OP
DEN BALKAN

Grens tusschen Duitschlanden Joegoslavië
gesloten.

MARIBOR, 10 Mei. (Havas.) De
Duitsche autoriteiten hebben bevel
gegeven tot sluiting van de Duitsch-
Joegoslavische grens. leder treinver-
keer is stopgezet. De laatste trein,
die vanochtend uit Duitschland is
aangekomen, was ledig. Zelfs de Duit-
sche ambtenaren op het station Mari-
bor zön vanochtend niet in dienst ge-
komen en alleen Duitschers, die uit
Joegoslavië naar Duitschland terug-
keeren, kunnen de grens passeeren.

Uit goede bron wordt voorts vernomen,
dat de telefoon en telegraafverbindingen
tusschen Duitschland en Hongarije sedert
hedenochtend zijn verbroken.

De haven van Constanza zal na zons-
ondergang tot zonsopgang gesloten zijn.

Nederlandsche gezant op
het Foreign Office

De Nederlandsche gezant te Londen heeft,
na eerst een bezoek te hebben gebracht aan
het ministerie van Luchtvaart, vanmiddag
een langdurig bezoek gebracht aan het
departement van buitenlandsche zaken.

Uit Beurs-enZakenwereld
De New Yorksche beurs opende

gisteren tot één punt lager. De handel nam
vervolgens belangrijk toe, bij oploopende
koersen, waarbij oorlogsfondsen op den voor-
grond traden.

Het avans varieerde tot drie punten.
Op deze aankoopgolf volgde echter omvang-

rijk aanbod, waardoor de koersen 3 tot 5 pun-
ten inzakten. De handel werd vervolgens
kalmer.

Het slot was nagenoeg op het laagste punt
van den dag. Een groot aantal noteeringen
was tot twee punten lager.

Er werden 2.090.000 aandeelen omgezet.
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Bewogen zitting
van Belgische

Kamer
„Beproeving zal wellicht
langdurig zijn". — Vijand
heeft gestelde doelen niet

bereikt”.

GOD BESCHERME BELGIË

EN ZIJN RECHT
BRUSSEL, 10 Mei. (Havas.)

Vanmiddag is de kamer bijeenge-
komen voor het aanhooren van een
verklaring van de regeering na de
schending van het Belgische gebied.

In .de diplomatenloge merkte men de
ambassadeurs van' Frankrijk, Engeland en
China op.

De vergadering werd zeer druk bezocht.
Kort na drie uur opende de voorzitter,
Van Cauwelaert, de vergadering en legde,
eerst in het Vlaamsch en daarna in het
Fransch, een verklaring af, welke door de
Kamer staande werd aangehoord.

Van Cauwelaert zeide hierin o.a. dat
België, niettegenstaande het nauwgezet zijn
neutraliteit heeft gehandhaafd, is aange-
vallen door een vijand, die de misdaad tot
den voornaamsten regel van zijn politiek
schijnt te willen maken.

..Laat mij vergund zijn, uit naam van de
Kamer, uiting te geven aan de gevoelens
v&n verzet en afschuw, welke mij hebben
aangegrepen, toen deze nieuwe misdaad
en dit opnieuw breken van het gegeven
woord, bekend werden. Tezelfdertijd wil ik
evenwel uiting geven aan onzen onverzet-
telijken wil om tot het einde te strijden
voor onze onafhankelijkheid en onze vrij-
heden. De beproeving schijnt zwaarder
dan in 1914.

Misschien zal deze beproeving ook lang-
durig zijn, doch ons schitterend leger is
bereid tot den strijd en zijn actie zal krach-
tig zjjn. wij zullen het onbeperkt steunen.

De Koning heeft zich onmiddellijk aan
het hoofd van zijn troepen geplaatst, wij
hebben volledig vertrouwen in zyn beslis-
senden geest en hij kan rekenen op onze
onwankelbare trouw".

Na Van Cauwelaert nam minister-pre-
sident Pierlot het woord om verslag uit
te brengen over den huidigen toestand.
Hij verklaarde, dat voor den tweeden keer
in 25 jaar Duitschland heeft getoond, welke
waarde het hecht aan zijn eigen handteeke-
ning.

„Op ons eerste verzoek hebbenFrankrijk
en Engeland, aldus Pierlot, ons hun hulp
aangeboden. Deze inval heeft ons niet on-
verhoeds gegrepen. Alle Belgen, in het bij-
zonder de oudstrijders van den laatsten
oorlog, betuigen hun trouw aan het dap-
pere Belgische leger. Thans moeten allen
in den lande eensgezind zijn."

Vervolgens bracht Pierlot hulde aan
Koning Albert, wiens zoon zich thans ge-
noodzaakt ziet den degen te trekken, om
het constitutioneele gevoelen te handhaven.

Ten slotte riep Pierlot uit, dat deze

' spreuk het geheele land tot de zijne
moet maken: „God bescherme België
en zijn recht".
Vervolgens sprak de minister van bui-

tenlandsche zaken, Spaak. Hij gaf een over-
zicht van de gebeurtenissen, welke sedert
den afgeioopen nacht zijn voorgevallen. Op
het oogenblik, dat hij verklaarde, dat
Frankrijk en Engeland onmiddellijk hebben
geantwoord op het verzoek om hulp, dat
België heeft gericht tot zijn beide machtige
garanten, verhieven alle leden van de
Kamer zien van hun zetel en juichten luide
de geallieerde landen toe.

Spaak wendde zich vervolgens tot de
diplomatenloge, waar op de eerste rij de
ambassadeurs van Engeland en Frankrijk,
Oliphant en Bargeton, zaten. Het gejuich
in de Kamer verdubbelde nog. Het was een
oogenblik om nooit te vergeten.

Na nr'nister Spaak voerde de minis-
ter van landsverdediging, Denis, het
woord. Hö verklaarde, dat hij over-
tuigd is, dat de door den vijand ge-
stelde doelen niet zijn bereikt en dat
de Belgen een winstpunt hebben be-
haald.

Spaaks antwoord op het
Duitsche memorandum.

In het onderhoud met den Duit-
schen ambassadeur, waarin deze hem
het Duitschen memorandum overhan-
digde, waarin doortocht werd geischt
voor de Duitsche troepen, deed minis-
ter Spaak voorlezing van de volgende
verklaring:

„Het Duitsche leger is voor de
tweede maal in vyf-en-twintig jaar
ons land binnengevallen. Duitschland
begaat tegenover het neutrale en
loyale België een misdadige agressie.
Zü, welke nu wordt bedreven, is mis-
schien nog schandelijker dan die van
1914. Geen ultimatum, geen nota,
geen vertoog werd tot de Belgische
regeering «ericht. Door dvi aanval
zelf heeft België vernomen, dat
Duitschland de op 13 October 1937
aangegane en bij het begin van den
oorlog spontaan hernieuwde verbinte-
nissen schond. Deze agressie, welke
door niets wordt gerechtvaardigd, zal
het wereldgeweten sciio.iken. Duitsch-
land zal er voor de geschiedenis de
verantwoordelijkheid voor dragen.
België is vast besloten zijn zaak,
welke die van het recht is. te verde-
digen."

BRITSCHE LUCHTMACHT
INFRANKRIJK
IN ACTIE

Vijandelijke bommenwerpers
aangevallen.

LONDEN, 10 Mei. (Reuter.) Het Minis-
terie van luchtvaart deelt mede:

~Het hoofdkwartier van de Britsche lucht-
macht in Frankrijk meldt, dat in den loop
van de operaties van heden aan het Weste-
lijke front de Britsche luchtmacht voortdurend
in actie is geweest. Onze verkenningsvlieg-
tuigen hebben geopereerd over een breed
gebied. Vijandelijke troepen zijn aangevallen
door onze eskaders bombardementsvliegtuigen.
Overal waar bombardementsvliegtuigen wer-
den ontmoet, hebben onze eskaders gevechts-
vliegtuigen den strijd met hen aangebonden.
De berichten geven te kennen, dat in den loop
van deze gevechten talrijke vijandelijke vlieg-
tuigen vernield zijn. Verscheidene van onze
vliegvelden zijn gebombardeerd. Er is weinig
materieele schade aangericht en er ztjn geen
levens verloren gegaan."

Verloven der R.A.F.
ingetrokken.

Alle leden der Royal Air Force. die met
verlof zyn, zgn onmiddellijk naar hun post
teruggeroepen.

VASTBERADENHEID
IN ENGELAND

(Van onzen correspondent).

Londen, 10 Mei.

Het feit, dat Chamberlain door Churchill is
vervangen, is een bewijs van het vaste besluit
van Engeland om den Duitschen inval in de
Lage Landen met de grootst mogelijke kracht
te beantwoorden.

De inval in Nederland en België heeft een
zeer diepen indruk gemaakt en prikkelt tot
onmiddellijke actie. De nieuwe leider is* slechts
enevan de teekenen, die hierop wijzen. Alles

is nu gericht op snel ingrijpen.
Sterke gevoelsargumenten spelen boven-

dien mee: de sympathie voor het „moedige
kleine België" voor Nederland, dat om vele
redenen in Engeland zeer bemind is. Alle
Nederlanders in Londen zijn getroffen door
de eerste reactie bij hun Britsche vrienden:
„Nu zullen wij hem eens laten zien wat wij
kunnen." Nederland kan rekenen op een op-
rechten vriend en een bondgenoot, die er
werkelijk mee ingenomen is dat eindelijk de
gelegenhejd zich voordoet om met den vijand
tot een treffen te komen. Oostenrijk, Tsje-
choslowakije, Polen en Noorwegen waren
louter indirecte aanvallen. Nu ls concentra-
tie van de geheele wacht der geallieerde legers

ITALIË.

AMBASSADEUR V.S.
BIJ GRAAF CIANO

ONTBODEN
ROME, 10 Mei. (Havas). De ambassa-

deur der Vereenigde Staten, Philipps, is
met spoed naar het Chigi-paleis ontboden,
waar hij een onderhoud heeft gehad met
Ciano.

Er wordt over en weer de meest strikte
discretie in acht genomen.

Felle strijd bij Drontheim
Noorsch legerbericht.

STOCKHOLM, 10 Mei. (Havas.) Het
Noorsche legerbericht luidt: Op 9 Mei heeft de
vijand gepoogd aanvallen te doen op onze stel-
lingen te Leigatin, hij werd evenwel terugge-
slagen. Verder ls geen wijziging gekomen in
den toestand. Bij Drontheim is fel gestreden
tusschen Noorsche en Duitsche troepen. De
Duitsche artillerie heeft het station van
Trofors gebombardeerd.

FRANSCH KABINET
UITGEBREID
Louis Marin en Ybarnegaray

ministers van staat.
PARIJS, 10 Mei. (Havas). Het

bureau van den minister-president
deelt mede, dat het door de omstandig-
heden noodzakelijk werd geacht een
wijziging te brengen in het kabinet,
ten einde alle partijen hierin vertegen-
woordigd te doen zijn.

Er is een beroep gedaan op de mede-
werking van oud-minister-president
Louis Marin en op Ybarnegaray, die
zitting krijgen in het kabinet als minis-
ters van staat. Zij zullen deel uitmaken
van het oorlogskabinet.

In verband met de omstandigheden heb-
ben verder de onderstaats-secretaris hun
functie ter beschikking van den minister-
president gesteld. Reynaud dankte hen
voor de bewezen diensten. Vier onder-
staatssecretarissen worden gehandhaafd,
nl. Baudoin, secretaris van het oorlogs-
kabinet, kolonel I.lcny, belast met de vlieg-
tuigproductie, Février, belast met den tech-
nischen informati «d.enst en Schuman, die
den vluchtelingendienst beheert.

De twee nieuwe ministers vertegenwoor-
digen rechtsstaande partijen; Louis Marin is
leider van de Fédération Républicaine en
Ybarnegaray ran dg Parti Social Francais*

PARIJS, 10 Mei. (Havas). Minis-
ter-president Reynaud heeft heden-
avond een radiorede gehouden, welke
als volgt luidde:

Drie vrije landen, Nederland,
Relgië en Luxemburg, , ijn vannacht

door het Duitsche leger aangevallen.
Zy hebben hulp gevraagd aan de ge-
allieerde legers. Vanochtend tusschen
7 en 8 uur zijn onze soldaten der vrij-
heid de grens overgetrokken.

Ons volk kent het eeuwenoude slagveld van
Vlaanderen zeer goed. Voor ons rukt een
eeuwenoude vijand tegen ons op. Overal ter
wereld houdt iedere vrije man en iedere vrije
vrouw den adem in bij het drama, dat zich
hier gaat afspelen. Zal het beestachtig geweld
gaan 'zegevieren ? Hitler roept dit uit. Sedert
jaren speculeert hij op onzen wil tot vrede om
den oorlog voor te bereiden. Hij heeft zijn
meest bedreigde buren willen doen gelooven,
dat het slechts van hen afhing en van hun
zwakheid om in goede overeenstemming met
hem te leven.

Zelfs na het verklaren van den oorlog wilde
hij gelooven in onze verdeeldheid en onze zwak-
heid. Hn' hoopte, dat het verraad van het com-
munisme Frankrijk inwendig zou verscheuren.
Ook poogde hij de bondgenooten van elkaar te
scheiden, doch dit is niet gelukt.

Vandaag heeft hij het masker afgeworpen
Ternauwernood zoekt hij nog een misleidend

voorwendsel voor zjjn nieuwen aanval: Frank-
rijk wijst hij met den vinger aan zijn legers
en zijn oorlogsvliegtuigen aan. Frankrijk, dat
alleen reeds in 200 jaar 31 maal aan Duitsch-
land den oorlog heeft verklaard. Het is een
oude rekening, welke moet worden vereffend,
de Fransene rekening, waarover zoo dikwijls
in ~Mem Kampf" wordt gesproken. Frankrijk,
kalm en sterk, staat rechtop. Het is thans
het oogenblik zich aaneen te sluiten. Gij weet
reeds, dat alle partijen elkaar in de regeering
hebben gevonden. Op het oogenblik, waarop
de bloem van ons volk, alles wat het heeft,
zijn beste jeugd, zijn beste kracht, het leven
gaat wagen in een heiligen strijd, woont één
ernstige gedachte in ieder huis, in iedere stulp
onzer t orpen en in ieder kantonnement onzer
troepen. Deze gedachte verheft ons boven
onszelf. leder maakt zich op zijn plicht te
do-n, het Fransche leger trekt den degen.
Frankrijk verzamelt zijn krachten.

DE DUITSCHE INVAL IN DE WERELDPERS

Beschaafde wereld geeft uiting aan
diep medeleven met Lage Landen

Berichten over de invasie hebben allerwegen ontzetting
teweeggebracht. — Duitsche motiveering
wordt op juiste waarde geschat.

„Er is geen commentaar
noodig”

Amerika's positie niet
veranderd

In alle beschaafde landen ter wereld
heeft de Duitsche invasie in Nederland,
België en Luxemburg ontzetting en af-
schuw gewekt. De berichten hieromtrent
gewagen van ontroering en van mede-
leven met de Lage Landen, overal waar
het nieuws werd ontvangen. Correspon-

denten der. nieuwsagentschappen vroegen

om commentaren, maar, zoo zeide men,
„er is geen commentaar noodig".

Zooals reeds gemeld, is de indruk in Ame-
rika geweldig geweest. Altijd tooh is Neder-
land een land geweest, waarvan men een by-
zondere belangstelling koesterde in de Nieuwe
Wereld. In bijzondere nieuwsuitzendingen werd
het publiek van de Invasie op de hoogte ge-
steld.

Roosevelt heeft tegenover de pers-
vertegenwoordigers o.m. verklaard,
dat hü vol sympathie is met de procla-
matie van H.M. Koningin Wilhelmina.

Echter gaf hij te verstaan, dat de
mogelijkheden voor de Vereenigde
Staten om buiten den oorlog te blijven
niet gewijzigd waren, ondanks de laat-
ste gebeurtenissen in Europa.

In Canada hebben de berichten over den
inval meer ontroering gewekt dan ooit, door
welke gebeurtenis ook sedert het uitbreken
van den oorlog. Deze nieuwe agressie zal on-
getwijfeld uitloopen op een eisch tot scherpe
verhooging van de Canadeesche oorlogs-
inspanning.

Ook in de Zuid-Amerikaansche landen heeft
het schokkende nieuws een diepen indruk ge-
maakt. De „Prensa", een te Buenos
Aires verschijnend blad, schrijft in zijn
hoofdartikel onder meer: „De gevaren, die
Nederland en België de afgeioopen dagen

hebben doorstaan vinden een bewijs in deze
invasie en België, de martelaar, moet weer
die verschrikkelijke uren beleven van 25 jaar
geleden, evenals Luxemburg. De fundamen-
teele rechten van de souvereiniteit der volken
en het heilig recht der neutraliteit worden te
niet gedaan door deze overweldenaars."

Alle Parijsche avondbladen van gisteren
brengen het bericht over den inval in Neder-
land groot opgemaakt. De bladen geven zich
niet de moeite aandacht te schenken aan de
Duitsche argumenten, maar wijden woorden
van sympathie aan de lage landen en hun
souvereinen. De bladen z(jn van meening, dat
de beslissende phase van den strijd ls inge-
treden, waarin de dictatoriale methoden het
onderspit zullen delven.

In Zweden ziet men de ontwikkeling van
den toestand met bezorgdheid in als een
nieuwe aanmoediging de paraatheid des lands
tot het uiterste op te voeren. Gistermorgen
om acht uur kondigde de radio «*et nieuws
aan, hetwelk wel eenige conste -atie ver-
wekte, ln dezelfde mate als na den inval
in Noorwegen en Denemarken.

~Nya Dagligt Allehanda" wijdt een
hoofdartikel aan deze neutraJiteitsschen-
ding en .schrijft: ~De Duitsche regeering
motiveert dezen stap op dezelfde wijze
als zij deed jegens Noorwegen en Dene-
marken, nl. door de neutralen ervan te be-
schuldigen, dat de Geallieerden deze lan-
den hadden willen gebruikenvoor een aan-
val op Duitschland, zoodat dit land ge-

noooizaakt zou zt)n d*e neutraliteit van de
onzijdigen in bescherming te nemen. Dit
argument is wel een excuus van zeer
twijfelachtige waarde van deze brute
agressie." Het blad komt tot de ron-
clusie dat de strijd om het bestaan ia
begonnen.

In Hongarije hoont men verkondigen,
dat „de totale oorlog is begonnen. De
wapens moeten beslissen."

Het bericht heeft groote emotie gewekt,
vooral bij de talrijke Hongaren, die dierbare
herinneringen uit hun Jeugd aan Nederland
hebben.

Te Boekarest gelooft men, dat de
spanning ten aanzien van Roemenië eenigs-
zins is verminderd. Roemeensche legerafdee-
lingen hebben voor den koning gedefileerd
en tijdens de parade werd Koning Carol
door de minister van Buitenlandsche Zaken,
Cafencu, van de gebeurtenissen in het Wes-
ten op de hoogte gesteld. In andere kringen
ls men van meening, dat men het vredes-
front op den Balkan met alle kracht moet
handhaven.

In T u r k ij e heeft het bericht groote ver-
ontwaardiging gewekt, maar men kan zich
over de brute methode van het Derde Rijk
niet al te zeer meer verbazen. „Het Hitler-
regiem is een bedreiging voor de geheele
wereld," aldus het blad.

Te Belgrado brachten de dagbladen
het nieuws in extra edities. De bevolking

was zeer onder den Indruk van het gebeurde
en de sympathie is geheel aan de zijde der
Geallieerden, van wie men verwachte dat zij
de actie energiek ter hand zullen nemen.

Te Kaapstad heeft general Smuts,
de Zuid-Afrikaansche premier, een radiorede
gehouden, hij herinnerde aan de nauwe
vriendschapsbanden, die er bestonden tus-
schen de Afrikaners en de Hollanders, die
nu het slachtoffer ztjn van de Duitsche
agressie.

Reuter meldt uit Kaapstad, dat de Zuid-
Afrikaansche premier, generaal Smuts, in het
parlement een telegram heeft voorgelezen van
den Zuid-Afrikaanschen gezant te 's-Graven-
hage, luidende: „Nederland is in oorlog met
Duitschland, het is het slachtoffer geworden
van agressie."

De voorlezing van het telegram werd be-
groet met kreten van sympathie voor Neder-
land door de aanhangers der regeering; de
leden der oppositie hulden zich in stilzwijgen.

De nieuwe inval van Duitschland wordt in
het Vaticaan krachtig veroordeeld. De
directeur van de „Osservatore Romano" geeft
uiting aan de verontwaardiging en droefenis
over dezen nieuwen nationaal-socialistischen
aanval. Deze aanval heeft geen enkele recht-
vaardiging en ze is verschrikkelijk. De aan-
gevallen landen hebben hun neutraliteit nauw-
keurig in acht genomen.

De directeur van het blad wijst er op, hoe-
zeer de Duitsche aanval in tegenspraak is
met de beginselen van het positieve recht met
de beginselen der menschelh'kheid. Ook wijst
hij er op, hoe dit optreden in strijd is met de
leerstellingen van den Paus over de organi-
satie van een rechtvaardigen vrede en het
recht van bestaan en onafhankelijkheid van
alle landen, zoowel groote als kleine.

Humanitaire hulp
uit Amerika

WASHINGTON, 10 Mei. (Reuter.)
In verband met de uitbreiding van
den oorlog tot Nederland en België
heeft het Amerikaansche Roode Kruis
bekend gemaakt een campagne te
zijn begonnen voor het bijeenbrengen
van een hulpfonds ten bedragevan

10 millioen dollar.

LUXEMBURG VRAAGT
HULP

Funk, de zaakgelastigde van Luxemburg,
heeft vanochtend om kwart voor tien aan de
Fransche regeering doen weten dat het
Duitsche leger met miskenning van de gedane
belofte in den afgeioopen nacht het groot-
hertogdom is binnengedrongen en dat hij de
hulp van Frankrijk vroeg. De Fransche
regeering heeft geantwoord, dat zij het
groothertogdom allen in haar vermogen lig-
genden bijstand zou verleenen.

RUSLAND

GEEN RUSSISCHE GARANTIE
VOOR ZWEDEN EN

FINLAND
MOSKOU, 10 Mei. (Tass.) Het Tele-

graaf Agentschap der Sowjet-Unie .is ge-
machtigd te ontkennen dat de Sowjet-Unie
met Finland en Zweden besprekingen voert
en dat de Sowjet-Unie dezen beiden landen zou
hebben voorgesteld een verdrag van weder-
keerigen bijstand te sluiten, gelijk aan het
verdrag, dat met de drie Oostzeestaten is ge-
sloten.

IJSLAND

BRITSCH GEZANT BENOEMD
LONDEN, 10 Mei. (Reuter). Het depar-

tement van buitenlandsche zaken deelt mede,
dat in verband met den wensch der IJsland-
sche regeering tot vestiging van rechtstreek-
sche diplomatieke vertegenwoordiging met
Engeland, de Koning Charles Howard Smith
heeft benoemd tot buitengewoon afgezant en
gevolmachtigd minister te Reykjavik. Smith
was gezant te Kopenhagen.

ONZE OOST

Amateurs van sherry
En landsadministratie.

Naar wij reeds hebben vermeld, blijkt uit
het laatste verslag van de Rekenkamer, dat
fraude en slordigheid bij de landsadministratie
in Indië van jaar tot jaar minder wordt. Toch
zijn er af en toe nog vreemde staaltjes van
„slordigheid" in het verslag te vinden.

In December van het vorige jaar zond de
Rekenkamer een commissie naar de Salemba
Apotheek en de daaraan verbonden pharma-
ceutische fabriek voor een algemeene voor-
raadopname, en in het jaarverslag van de
Kamer vinden wij een uittreksel uit het rapport
van die commissie.

Bij de vergelijking van de magazijns-adml-
nistratie met de opgenomen voorraden bleek,
dat de magazijnskaarten gedurende het jaar
1939 vaak zeer onvolledig waren bijgehouden,
zoodat de vaststelling van de restanten in vele
gevallen met moeilijkheden gepaard ging en
in verschillende gevallen zelfs onmogelyk was.

Deze onvolledigheid was meestal het
gevolg van het niet inboeken van ont-
vangsten, zoowel van aangekochte als
van aangemaakte artikelen.

Zoo waren o.a. niet als ontvangst ingeboekt
2.000.000 stuks kininetabletten en 47 kg spiri-
tus aromafcicus. Vele kaarten vertoonden daar-
door het beeld, dat van bepaalde artikelen meer
was verstrekt dan als ontvangst in totaal ge-
boekt. De conclusie was, dat het toezicht op
het bijhouden der kaarten zeer veel te
wenschen had gelaten en dat geen maat-regelen waren getroffen om kennelijke onjuist-
heden in de kaarten te corrigeeren.

De geldswaarde van de geconstateerde
meerder- en minderheden bedroeg respectieve-
lijk ’ 64.570,80 en ’ 79.771,79. Hoewel dezeverschillen door de groote onnauwkeurigheid
van de magazijnsadministratie voor een deel
moeten worden toegeschreven aan administra-
tieve fouten,

achtte de commissie ontvreemding riet
uitgesloten omdat o.a. bij den voorraad
sherry ledige flesschen werden aange-
troffen en van dit zeer gewilde artikel
een tekort werd geconstateerd van
233Jkg.

Voorts werden nog ruim 1100 verschillende
artikelea — waaronder 32 microscopen -r-
aangetroffen tot een gezamenlijke geldswaarde
van ’ 52.906.24, van welke artikelen geen
magazijnskaarten aanwezig waren-

(Gezien de noteering van sherry ln „kilos"
en niet in „flesschen", kan men in Indië helaas
Diet meer spreken van een „two bottle"
man red.)

WITTE KRUIS-KOLONIE BIJ
SALATIGA

Men schrijft ons:
In 1901 uit den nood onder de Inlandsche

bevolking van Java geboren, heeft sedertdien
de Witte Kruis-Kolonie bij Salatiga een onge-
kende vlucht genomen. De kolonie „Salib
Poetih" bij Salatiga huisvest ± 1300 zielen
en de dochter-kolonie „Kalaksanan" bü
Tasikmalaja ± 600 zielen.

De armsten der armen, onder wie blinden
en kreupelen, verwaarloosde kinderen en ver-
latenen, worden in deze kolonie liefderijk ge-
herbergd, gevoed en gekleed, en... aan den
arbeid gezet, om later, zoo mogelijk, als
bruikbare leden weer in de maatschappij te
worden opgenomen. Dit alles onder leiding van
de weduwe van den stichter, mevr. Van Em-
merik, de grijze moeder van de W.K.K., die
zich nu reeds 38 jaar lang aan dit liefdewerk
geheel belangeloos wijdt.

In October van het vorige jaar trof deze
zoo zegenrijke kolonie een groote slag: door
de provincie midden-Java werd meegedeeld,
dat de jaarlijksche subsidie van ’ 900 door
de tijdsomstandigheden niet meer kon worden
verleend. Voeg daar nog bh' het duurder
worden van grondstoffen en zooveel nood-
zakelijke dingen die de uitgebreide kolonie
behoeft, en ge begrijpt, . dat de . financiën
zorgen baren — iets, dat tot nu toe nog niet
is geschied. De rekening der kolonie over 1939
sluit nu met een tekort van ruim ’ 1100.

Dankbaar zal de leidster zijn indien ons
Nederlandsche volk door een enkele gift ■—groot of klein, beide zijn hartelijk welkom —
of door een jaarlijksche donatie het tekort
zou doen verdwijnen en dit barmhartigheids-
werk zou steunen. Gaarne uw bijdrage op
girorekening 369445 ten name van den
penningmeester Ned. Comité tot steun van de
Witte Kruis-Kolonie, te Haarlem. (Voorzitter
van dit comité is de heer C. ten Boom, te
Haarlem). Een driedeelige film van leven en
werken op de kolonie wordt gaarne getoond
voor vereenigingen, scholen e.d., tegen ge-
ringe vergoeding van onkosten. Men wende
zich daartoe tot den heer H. Lasschuit,
Pr. Hendriklaan 115, Overveen, secretaris van
bovenbedoeld comité.

OLIESTEIGER TE SOERABAJA.
SOERABAJA, 10 Mei. Binnenkort zal te

Tandjong-Perak een betonnen oliesteiger
worden gebouwd van 450 meter lengte, die
zes olie-leidingen zal krijgen. (Aneta)

ONDERWIJS
PRIJSVRAGEN UNIVERSITEIT

UTRECHT
Aan de vermelding der ingekomen antwoor-

den op de. door de rijksuniversiteit te Utrecht
uitgeschreven prijsvragen moet nog worden
toegevoegd, dat er ook een antwoord op de
vraag van de faculteit der wis- en natuurkunde
(een onderzoek naar de nerveuze regulatie van
het hart der gastropoda in vergelijking met
het hart der vertebraten) is ingekomen; dit
antwoord draagt het motto: „Inquietum est
cor nostrum, donec requiesquat in Te".

STAATSCOURANT
HOOGER ONDERWIJS.

Bij K.B. zijn met ingang van 16 September 1940
de vakken, waarin de gewoon hoogleeraar in de
faculteit der wis- en natuurkunde aan de Rijks-
universiteit te Leiden, dr. A. E. van Arkel. onder-
wijs geeft, nader vastgesteld als volgt: de anor-
ganische en physische scheikunde en is met in-
gang van voormelden datum benoemd tot lector
ln de faculteit der wis- en natuurkunde aa.n de
rijksuniversiteit te Leiden, om onderwijs te geven
in de anorganische en physische scheikunde, in
het bijzonder vcor de propaedeuse: dr. J. A. A.
Ketelaar, thans conservator bU de anorganische
scheikunde.

P.T.T.

Bij beschikking van den directeur-gen?raal der
P. T. en T. is, met ingang van 22 April 1940 aan-
gewezen als beheerder van het Bijp.-, T. en T-
ka.ntoor Utrecht—Willem van Noordpleim. de
commies bij de P. T. en T.-dienst P. de Geus,
voordien beheerder van het Bijp.-. T. en Tkan-
tour Utrecht.

UITVOERINGEN ENZ.
Zaterdag 11 Mei.

AMSTERDAM.
JOURNAAF.THEATERS.

Handelsblad-Cineac (Damrak): Actualiteiten.
Doorl. voorstelling van 9.30 v.m.Handelsblad-Cineac (Reguliersbreestraat): Ac-
tualiteiten. Doorl. voorstelling van 9.30 v.m.

BIOSCOPEN

Alhambra: Ninotohka 2.15 u. (18 j.).
Ceintuur: Stanley en 1,1vingsterne, 2.30 u.
City: Vooruit met de geit. 2.— u.
Corso: Een dag in het circus, 1.30, 3.30 u. (14 J.).
Luxor: Onsterfelijke wals, 1.30, 3.30 u. {14 j.).
Munt: Sterren gaan naar HollVTVood. 1.30. 3.30 u.
Nflggerath: Wie is de vader?, 2.30 u. (14 J.).
Passage: De Robin Hoixis van het Westen, De

Held op sokken, 1.30, 3.30 u.
Rex: Midniight, en Doctor Rhythm, 2.— u.
Rembrandt: Meine Tante Deine Tante, 2.30 u.
Rialto: Louise. 2.30 u. (14 j.).
Royal: Een dag in het circus. 1.30, 3.1Su. (14 }.).
Roxy: Eerste liefde. 1.30. 3.30 u.
Tuschlnskl: De Zwitsersche Robinson, 2.13 u.
Uitkijk: Education de Prince. 2.30 u.

TENTOONSTELLINGEN.
Arti et Amlcltlae. Rokin 112: Voorjaarstent tot

20 Mei.
Kunstzaal Van Lier,* Rokin 136: Nieuwe schilde-

rijen en portret-teekeningen van Van Herwijnen,
gouaches van H M. van der Spoel 11—30 Mei.

Kunsthandel Aalderink, le Weterlngdwarsstr. 4:
burljn-gravures en teekeningen door E. Reitsma
Valenga. teekeningen en litho's door B. Fer-
werda, tot en met 10 Mei. 10—17.30 "■)

Toonzaal J. Jansen, Vossiusstr. 25: Aziatische
Kunst, tot nader bericht (dag, 10—17).

Kunsthandel Frans Buffa, Kalverstr.: schilde-ryen, aquarellen en teekeningen van Felix Tim-
mermans, tot 19 McL 10—16 u. ")

Kunstcentrum, Weteringstraat 45: schilderijen en
teekeningen door Dnrry Kahn tot 17 Mei.
10--18 mi

Galerie Robert, Keizersgracht 527* Etsen door
Bresdin en Redon, teekeningen en aquarellen
door Albert Muls tot 23 Mei (10—17 "I

Kon. Ver. Oost en West, Damrak 1: Oostersche
reissctoetsen door Je*. H. Pootjes tot 31 Mei.
") Zondags gesloten.

's-GRAVENHAGE
JOURNAALTHEATER.

Cineac (Buitenhof): De reis om de wereld in
vijftig minuten. Doorl. voorstelling van 9.30 uur
v.m. af tot middernacht

BIOSCOPEN.

Apollo: The story ot Vernon and Castle 2i u.
{Zond. doorl. v. 2 u.) (U j.),

Asta: Opera-bal, 2è u. (Zond. doorl. van 2 u.)
(all« leeft.).

Capitol: Fra Diavolo, 21 u. (Zond. doorl v. 3 u.)
(alle leeft.).

City: Vooruit met de geit, 2$ u. (Zond. doorl. v.
2 u.) (alle leeft.).

Cor«o: Jongen-sstad en IJsco-toeristen, 2i u.
(Zond. doorl. van 2 u.) (14 j.).

Metropolo: Justitla Incognito, 2i u. (Zond doorl.
v. 2 u.) (18 J.).

Odeon: Ergens In Nederland, 2i u. (Zond. doorl.v. 2 u.) (18 J.).
Passage: Ninotcbka, 2, u. (Zond. doorl. v. 2 u.)

(18 J.).
Prlno. Theater: Jacht op carrière, 2J u. (Zond.

doorl. v. 2 u.) (alle leeft)
Rembrandt: De kleine zuster Theresia en Sloofje,

2 u. (Zond. doorl. v. 2 u.) (alle leeft.).
Rex: Blauwbaards achtste vrouw van 10 uur.

(Zond. van 2 u. af ) (18 j.).
Studio: Eerste liefde, 2J u. (Zond. 2, 4J u.) (alle

leeft.).
West End: Vrouwen, 21 u. (Zond. doorl. v. 2 u.)

(18 }.)»
TENTOONSTELLINGEN.

Gebr. Koch. Hoogstr. 7: Werken van Kees van
Dongen. Maurice Utrillo en Emile Othon Friesz
tot 1 Juni.

Haagsche Kunstkring: Werken van W. Sohröferen W. J Rozendaal. tot en met 25 Mei.
Kunstzaal gennewitz, Noordeinde 48: Nagelaten

werken van A. J. van 't Hoff. tot 29 Mei.
Kunsthandel Legat en Mainz, Zeeatr. 65a: Wer-

ken van D. Oudes. tot en met 11 Mei.
Kunsthandel Tlkotln, Nassaupleln 6: tot 7 Juni

Japansche ceramiek. (Dinsd.—Vrijd. 13—17 uur).
Chapchal en Ronald Lindgreen. Tot nader be-
richt.

Kon. Kunstzaal Kleykamp: Nieuwe werken door
Piet Bulthuis en Edmond Wingen, tot 26 Mei;
crayon- en pastelteekeningen van Lily Evers-
dü'k—Smulders tot en met 26 Mei; schilderijen
door D. Roskes, t.e.m. 26 Met.

Kunstzaal d'^udretsch, Noordeinde 119: schilde-
rijen door Jemmy van Hoboken, t e. m. 29 Mei.
weekd. 10—5 uur.

Kunsthandel Martlnus Llernur: werken door R. E,
Penning, tot 1 Juni. (Werkd. 10—18 u.).

ROTTERDAM
JOURNAALTHEATER.

N. R. C* Cineac: De reis om de wereld ln 50
minuten. Doorl. voorst van 9.30 u. v.m. af tot

middernacht.

BIOSCOPEN.

Arena: Beau Geste, 2.15 uur.
Capltol: Professor Jazz; Johnny en Jones, 2.15 u.
City: Opgejaagd, 2.15 uur.
Grand Théatre: De Zwitsersche Robinsons, 2 u.
Lumière: Vooruit met de geit, 2.15 uur.
Luxor: Amor doet in kousen, 2.15 uur.
Scala: De regen kwam, 2 uur.
Studio: Eerste liefde, 2.15 uur.
Thalia: De dolende Troubadour 2.15 uur.

UTRECHT

BIOSCOPEN.

Scala: Opera-bal, 2.30, 6.45, 9 uur.
Vreeburg: Elisabeth en Essex, 2.30, 6.45. 9 uur.
City: Vooruit met de geit, 2.30 6.45, 9 uur.
Palace: De wrekende rancher, 2 30. 6.45, 9 uur,
Flora: Mijn Prinses wordt geschaakt. 2.30. 6.45, 9 u.
Rembrandt: Ninotchka" 2.10. 6.45, 9 uur.

KERKNIEUWS

SYNODE DER NED.HERV.KERK.

Het Prov. Kerkbestuur van Zeeland heeft
tot afgevaardigde voor de Synode der Ned.
Herv. Kerk gekozen dr. W. H. Weeda te
Oosterland, en als zijn secundus ds. J. W.
Dippel te Middelburg. Tot president van het
Prov. Kerkbestuur is ds. A. M. van der Most
van Spijk te Kortgene gekozen, in de plaats
van ds. M. J. Beukenhorst te Sluis, die wegens
a.s. emeritaat bedankt heeft. Tot secundus
van den secretpris is benoemd ds. L. J. C.
Visbeek te Vlipsingen.

Het provinciaal kerk bes-uur der Ned. Herv.
Kerk in Zuid-Holland heeft den heer 'ï. de Roest
te Terwerd, cand van de univ. te Groningen, tot
de evangeliebediening toegelaten.

Het Prov. Kerkb stuur van Zeeland heeft tot
de EvangsHebediering in de Ned. Herv. Kerk
toegelaten den heer L. A. Bpas, eind. aan d*
R.U. te Leiden.

(Ingezonden Mededeeling.)
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NEW YORK SEINT....

EEN ZEER BEWOGEN MARKT
Aanvankelijk kon een stijding intreden, welke echter belangrijk aanbod uitlokte. -Oorlogsfondesen op den
voorgrond.-Tikker herhaaldelijk bij den handel ten
achter.

SLOTKOERSEN TOT CIRCA VIER
PUNTEN LAGER

NEW VORK, 10 Mei. (Reuter).
De markt opende -onregelmatig met
koersverliezen, die zich tot één punt
beperkten. Gezien het ongunstige
nieuws uit Europa en de flauwe hou-
ding van het Pond Sterling viel de
opening mee. De handel werd echter
spoedig levendig onder toenemend
aanbod' en pakketten van 1000 tot
7000 aandeelen verwisselden tegelijk
van eigenaar. De tikker kon het tempo
niet bijhouden.

K o p e rwaarden hadden een avane van één
punt, Douglas van twee punten behaald.
St aalwaarden gaven koerswinsten van één
tot drie punten te zien.

Na de eerste aankoopgolf, waarbö oorlogs-
fondsen op den voorgrond waren getreden,
kwam d« zenuwachtigheid omtrent den
toestand ln het buitenland tot uitdrukking ln
zeer omvangrijk aanbod. De tikker geraakte
tijdens deze koersdallng vijf minuten bfl den
handel ten achter.

De leidende fondsen liepen sterk terug.
Een groot aantal fondsen was tot één punt,,
sporen en Du Pont de Nemoura twee punten
beneden vorig Biot.

Westinghouse Electrlc, Am. Celanese, U.
S. Rubber, Douglas en Ohrysler waren in-
middels drie tot vijf punten gedaald.

De koersbeweging werd weifelend. Nadat
de noteeringen één tot vijf punten waren te-
ruggeloopen, namen de omzetten af. Het blok-
keeren van de Nederlandsche en Bel-
gische saldi heeft vermoedelijk de bui-
tenlandsche liquidaties sterk geremd.

Staalwaarden, vliegtuigfondsen, koper-
waarden en suikeraandeelen behooren tot de
fondsen, die het levendigst verhandeld
werden.

Het koerspeil kon zich bij verder verloop
fractioneel tot één punt boven het laagste
punt vam den dag handhaven.

Staalwaarden werden gesteund door een
verdere verhooginjg 'van den staalschrootprös
te Pittsburgh met $ 0.50.

■Rubberfondsen, automobiel-
aandeelen en sporen waren aangeboden.

111 den laten namiddag leefde de handelweer sterk op. De tikker bleef opnieuw bij
den handel ten achter. Koperfondsen boden
weerstand, doch overigens konden de notee-ringen zioh niet handhaven.

■De markt sloot nagenoeg op het laagste
Punt van de dag. Een groot aantal waarden
sloot tot twee punten lager.

Westinghouse Electrlc, U. S. Rubber, Hiram
Walter, Union Pacific en Chrysler sloten drie
tot vijf punten lager.

Van de 941 verschillende waarden, die wer-
den verhandeld, sloten 105 hooger, 697 lager
en 139 onveranderd.

Vastere stemming voor koper.

De loonsmelterijen verkochten een tamelijk
groote hoeveelheid koper tegen 111 $-et., de
koperproducenten tegen 111 ?-ct. Er schijnt
ongeneigdheid te bestaan, om materiaal tegenden prijs van lig $-et. af te geven.

Financieele steun aan den
landbouw.

Het Huis heeft goedgekeurd de uitbetalinguit het „Parity fund" van $ 23 2 millioen aande boeren nog voor den oogst 1931; de Senaatheeft deze uitkeering reeds goedgekeurd.
Het Huis heeft verder nog het voorstelaangenomen waardoor het „Parity Fund" zalworden gebruikt tot verhooging van de prij-zen van tarwe, katoen, mais, rijst en tabak,tot een zoodanig peil, dat de koopkracht vande boeren toeneemt tot het peil van 1929.De Senaat heeft echter dit voorstel slechts

goedgekeurd om het fonds te gebruiken tot-
dat de koopkracht der boeren tot 75 % van
genoemd peil is gestegen.

Diverse resultaten.
De Bendlx Aviation behaalde in het eerste

kwartaal van het loopende jaar een netto-
winst van ? 0.92 (v. j. $ 1.024.000 = $ 0.49).

De Western Union Telegraph boekte in
dezelfde periode een netto-winst van $ 210.000
=: $ 0.20 (netto-verlies $ 818.000).

Volgens een voorloopige raming behaalde
de Anaconda Copper in het eerste
kwartaal een netto-winst van $ 10.158.000 =
$ 1.21 per aandeel (v. j. $ 3.687.000 =
$ 0.42).

Pullmanlnc. boekte in het eerste kwar-
taal van 1940 een netto-winst van $ 2.656.000
= $ 0.69 per aandeel (v. j. $ 754.000 =
$ 0.19).

DOW JONES GEMIDDELDEN
Hoogste koersen

_~, 1940 1939 1938UDllg. 3 jan 9061 92 22 93.31taa.a. 3 Jan. 152 80 155 92 158.41Spw.a. 4 Jan. 32.67 35 90 33 60Nutsba. 3 Jan. 26 45 27.10 25.19
Laagste koersen.

Oblig 1 Mrt. 88.62 87.06 83 39
Spwa. 16 Mrt. 29.78 24 14 19 00
Ind.a. 15 Jan 144 65 121.44 98.85
Nutsba 12 Mrt. 24.09 20 71 15 14
Datum Binn. Spw. md. Openb.

Oblig aand. aand. Nutsbedr.1940:
6 Mei 89.36 30.79 147.33 24.867 Mei 89.48 30.86 147.74 24.78
o « " l9A° 30£K) 147*9« 24839 Mei 89.56 31.17 148.17 24.8510 Mei —.— 29.79 144.77 24 —

TOTALE OMZETTEN
(stuks) (ln $)

aand Obl.
Exchange

1940:
7 Mei 580.000 4.070000
8 Mei 690.000 5.660.000
9 Mei 850.000 6.830.000

10 Mei 2.090.000 *
* Niet geseind.

GROOTHANDELSINDEXCIJFERS
(Moody)

(31 Dcc 1931 = 100)
1938 Hoogste 10 Jan 152.9

Laagste 1 Juni 130 1
1939 Hoogste 22 Sept 172 8

Laagste 15 Aug 138 4
1940 Hoogste 2 Jan 169 4

Laagste 6 April 1f.4.8
1940:
4 Mei 162.3 8 Mei 162.38 Mei 161.4 9 Mei 162.0
7 Mei 161.3 10 Mei 166.6

GOEDERENMARKT
NEW VORK 10 Mei (R.0.)

SUIKER.

Suiker. Oud en nieuw contract. De termijn-
markten stegen op algemeene aankoopen, op con-
tramine dekkingen na het bekend worden van
de uitbreiding der vijandelijkheden ln Europa en
doordat aanbod uitbleef. Daarna daalden de
markten ten deele op winstnemingen, op hedge
verkoopen en sloten prijshoudend.

Oud contract No. Nw. contract No.
10 Mei 9 Mei tO Mei 9 Mei

Loco ... 2.80 2.80
Mcd 1.93nI.BBn
Juli .... 1.97" 1.92' 1.541* 1.481*
Sept .. 2.02* 1.97' t. 54 1.47
Nov. ... 2.07 n 2.02n
Dea.... - * 1.541» I .481(8
JaDuari 2.04" 2. —*
Maart 2.08" 2.03" 1.56 1.491&
Mei 2.12* 2.07* 1.57 I .51
e Rico — — — —
Omzet in partijen van 60 tons oud contract 428
Nieuw contract 404

* Alles biedprijzen.

CACAO
10 Mei 9 Mei 8 Mei

Loco 6 B,'n 6% 61-4Mei 6.04 5.87 5.92
JuH 6.10 5.91 5.95
September 6.16 5.96 6.
Octobei ............ 6.19 5.90 6.03
Decembei ............ 6.24 6.05 6.10
Januari „ 6.27 6.08 6.12
Maart 6.33 6.15 6.20
Omzet 895 contracten. Stemming prüsh.

RUBBER
Standard No. 1 B

10 Mei 9 Mei 8 Mei
Mei 23.50 b 20.42 b 20.35
Juli 22.11 b 20.11 19.95b
September ......... 21.47 b 19.47 b 19.45
October 21.22 b 19.22 19.15b
December 21.12 b 19.12 19.05
Januari .............. 21.0bb 19.05 19.04
Maart 20.93 b 18.93 18.85
Omzet 1B contract 686 Stemming willig

NEW VORK, 10 Mei. (R O.) Rubber. (12 uur
nam.) Plant. Ist Latex thin Crêpe loco 23 nom.Smoked Rubber Sheets 231 nom.

NEW VORK, 10 Mei. (R. O.) Rubber. (Slot).
Thln Crêpe Plantation No. 1 loco 231, SmokedSheet 23J b., 241 1., Para upriver fijne —. Stem-
ming willig.

KOFFIE
Koffie. De termijnmarkt opende gemakkelijk,

daalde op verkoopen door den handel, op liqui-daties, met de gemakkelijkere Braziliaanschemarkt en als gevolg van den gang van zaken in
Europa. De markt sloot gemakkelijk.

rtlo No. '/ I 10 Mei I 9 Mei I 8 Mei
-«co I 58)8 | 5% 5%

Rio Nieuw contr. A.
Mei 3.87* 3.95* 3.95*
■""""J — 3.91* 4. — * 3.98btSeptembei ......... 3.90* 4.05* 4.02*December 3.95* 4.10bt. 4.05*
Maart —Omzet «.
Santos No. 1 loco 7% 7% 7%
■*""> 5.62* 5.80bt. 5.73*
""-■il **. 5.62* 5.81* 5.78 b
September ~ * 5.71 * s.Bb* 5.88 b
December „ 5.81* 5.96 b 5.97 b
■iaar* 5.90bt. 6.05* 6.06*
Mei 5.95* 6.11* 6.12*
Omzet 10.000 a

' nominaal.

KATOEN.
Katoen. De termijnmarkt opende gemakke-

lijk, 16 p. lager. Het feit van het aannemen giste-
ren door het Huis van Afgevaardigden van de
grootere pariteitsbetalingen aan de boeren werd
overschaduwd door de plotselinge invasie in de
lage landen en de scherpe daling te Bombay.

Tegenover omvangrijke liquidaties door Bom-
bay, Europa en het binnenland, stond levendige
vraag van den handel en van beroepshandelaren.
De markt herstelde ten deele in sympathie met
de algemeene stijging van de andere markten,
doch hierop hadden weer hernieuwde buitenland-
sche verkoopen plaats. Vervolgens daalde de
markt scherp op levendige en algemeene liqui-
daties, door het niet dekken van „stop"-orders en
doordat er slecht werd opgenomen. De markt
sloot prijshoudend.

Volgens opgave van de Commodity Exchange
Administration zhn in de periode van Vrtfdag jl.
tot jl. Donderdag te New Vork omgezet 601.300
balen.

De tot en met Donderdag loopende open con-
tracten in de Juli-positie te New Vork beliepen
459.700 balen.

10 Mei 9 Mei 8 Mei
Dagel. aanv in de

havens dei V S 14.000 4.000 3.000''ot. uitvoer naai
Groot-Bnuannit — 8.000

"<*■" n. n vastetano 5.000 5 000n- Japan & China I.COO

Oud contract Vieuw contract
<0 Me) 9 Mei '0 Mei 9 Mei

Middling
up loco 10.32 10.73 10.52 10.93

Mei 10.21/2!: 10.64 10.39 10.84
lun' 10.44 10.40 10.22 10.64
JUll 9.8 /89 10.29 10.06 10.45
Augustus — g 96 10.35septembei 9 78 10 13
october.... 9.60/61 9.92
November 9.54 9.85'
December.. -j.48 9.78
januari 9 42 9.72
februari.... — 9.37 9.67
Maart 9.32 9.62

Wekelijksche staat van katoen.
10 Mei 3 Mei 12April

1940 1940 1939
Aanvoeren!
dez* week ln alle
havens der Ver.
Staten 42.000 41.000 19.000

in de Atl. havent LOOO 3.000 1.000
in de Golfhavent 40.000 30.000 10.000
ln de Pac.havens 1-000 8.000 8.000
tn de 56 binnen)
steden 53.000 48.000 18.000

Tot alle havens
der Ver. Staten
sedert 1 Aug. -7.312.000 7.270.000 3.675.000

Uitvoeren:
naai Gr. BrHL ... 17.000 25.000 3.000
het vasteland 22.000 19.000 19.000
Japan 7.000 20.000 6.000
Tot uitv. sedert

1 Aug 5.966.000 5.915.000 3.195.000
waarvan:
naai Or. Britt ... t .877.000 1 .860.000
o. hel Continent 2.361 .000 2.339.000
Voorraad:
Alle havens der
Vet. Staten 2.631.000 2.657.000 2.065.000

ln de 56 binnenl
steden |2.355.000|2.406.000 2.723.000

NK.W ORLEANS 10 Mei iRO)

Hutoen. Oud contract Nieuw contract
(Slot). '0 Mei 9 Mei 10 Mei 9 Mei

L,oco "jg 9.9/ 10.39
Loco 15;1(
, - 10.17 10.59

Mei 10.33 10.72/7. 10.43 10.82
Juli g.97/98 10.38/ 9 t0.09 10.50
october 9.67/69 9.9J/97
December. 9.53 9.83/84
Januari 9.47 9.77
Maart a.39 9.66
Mei 9.3■ A.sb

Volgens opgave van de Commodity Exchange
Administration zün 'in de periode van Vrijdag Jl.
tot Jl. Donderdag te New Orleans omgezet 51.100
balen.

De tot en met Donderdag loopende open con-
tracten ln de Juli-positie te New Orleans beliepen
66.000 balen.

WOL
NEW ÏORK, 10 Mei (R. O.)

Amerik. fijne tops 64's ketting merlno.
10 Mei 9 Mei 8 Mei

Mei 98.60 b 95.20 v 95.20 b
Juli 97.20 b 94.—v 93.90 b
October 97.30 v 94. —b 93.90 b
December 97.30 b 94.10 b 93.90 b
Maart U 97.40 v 94.10 b 93.10 b

HUIDEN.
NEW KUKK. 10 Mei (R.0.)

Nieuw contract tO Mei 9 Mei 8 Mei
Juni 13.93bt. 13.59 b 13.60ht
September. 14.24 bt 13.90bt. 13.86
Oecember 14.53bt 14.18 b 14.16btUaart 14.79 n. 14.41 n 14.40 n'Omzet 465 pai-tijen. btemmuig nw«. pr jjgh.

b = bieden; g. = geboden; bet = betaald;w s waard

VETTEN EN OLIËN.
Katoenolie. fnma 10 Mei 9 Mcl 8 Mei
Summei yellow ..
Mei 7.— 6.73 6.77
JUll 7.14 6.88 6.88
September 7.24 6.95 6.94
October 7.25 6.97 6.96
stemming va st "'«"* 198 jontraiten

NEW VORK 10 Mei (RO.)
l'etrot Mid. Cont 10 Mei 9 Mei 8 Mei
ruwe 36 %. Baume
aan de Dron p. vat 1.02 1.02 1.02
Oost-Texas ruwe

aan de bron
tlatprtj» 1.10 1.10 1.10

fennaylvanië ruwe
corlngcrude p.

vat aan de Dron 1.12 1.12 1.12
Bradford en Al-

leghany, per vat 2.75 2.75 2.75
lierosene Stand

White voor ex-
port Golfbavens
ln bulk p. gallon 4%/% 4%/% 4%/%

Terpentijn. L*oco.. 33 33 j,. 33,,
id. (Savannah)... „„ „„, v*

28 28% 28VlKeuzeL
Prime Western

steam loose, loco 6.20 5.92% 5 92%Midd. West 6.85/95 6.55/65 6.55/6.65
CHICAU-O 10 Mei H O 1

Reuzel, De termijnmarkt opende willig en
volgde de graanmarkten. Tegenover hedges voor
rekening van packers stonden speculatieve aan-
koopen. De markt sloot willig.

KeuzeL
Prime Western 10 Mcl 9 Me) 8 Me,

steam Joose ...
LOCO 5.60 5.32% 5.32%
Met 6.37% v 6.12% v 6.10 k
Juli 6.60 v 6.32% k 6.32%v
September 6.80 v 6.52% 6.52%
October 6.90 v 6.62% 6.62%v

K. = koopen; v *= verkoopen; n. = nominaal.
Spek. Dry salted beliies
per 100 lb. average loco 6.— (v.sl. 6.—)

Mei 5.75 iv .sl. 5.75)
Stemming prüsh.
Varkens.
Uchte (160/230 p.)5.50 & 5.90 ;v .sl. 5.40 a5.80
Zware (270/300 p.)5.60 a 5.85 (v.s |. 5.50 a 5.75)
Aanv. West sted. 52.000 (denz. d. v.j. 41.000
Aanv. te Chicago 11.000 (denz. d. v. J. 6.000
Gesl. varkens deze week (v. w. 1

NKW VORK. 10 Mei 1 RO.J
I'alk, extra loosol 41^ 1 43,4 I 4%
Hars (Savannah )

*. 4.55 4.62% 4.65
W.W ~ 6.— 6.— 6.—
W.G. ~ 5.65 5.65 5.67%

METALEN.
10 Me) 9 Mei 8 Mei

fin. Straits. loco 52.50 47.65 47.62%
30 dagen 52.— 47.37% 47.37%
90 dagen 51.50 47.12% 47.12%
IJzer .Plg - Buft

lev. Boston ..... 22.50 22.50 22.50
O. fenss 24.50 24.50 24.50
Lood- IjOCoNïork 5.*)0 5.10 5.10

t/a St Loul».. 4.95 4|g S 4.95
£lnk. O. St Louis 5,75 575 5.75

koper, vake, loco
Midd. West 11.50 11.50 11.50
ld. Ulectiol

Connect Valley 11.37% 11.05 11.12%
Ca.» New ïork
directe lev 11.50 11.10 11.10
ld. id. id 30-9 U
dagen lev 11.50 n 11.10 11.10

kjtetkopei t. o. b
N Vork retinery 10.85 I 10.85 I 10.85 I
koper. Amerik

Standard
Mei 10.34/40 9.85/90 9.90/95
Juli .„ 10.38/Ï8 9.89/93 9.9^/98
September 10.38/40 9.91/94 9.95/S8
Octubei 10.38/40 9.91 9.95/98Uecember 10.40 9.92/95 9.95/98
Stemm.ük willig
Alluminium.

99 % loco N. ï 19 c< 19 „ 19 „
Nikkel eiectro ca-

thodes 999 %
loco New ïork 35 0> 35 0> 35 c

Ulik Bo* t.o b
Plttsb oasis .. 5. 5. 5._

riaiuiH
geraltineerd, ioco 35-38 35-38 35-38

1. -= laten; n — nominaal; b — bieden.
Locostemmingen. Koffie nauwelijks prys-

houdend ; tarwe, meel en mals vast; reuzel, tin en
koper willig; petroleum, suiker, ijzer en tal#i>rijs-
houdend.

WISSELKOERSEN TE NEW YOKK
10 Mei 9 Mei 8 Mei

Amsterdam — 53.08 53.08%
Londen 3.19kv 3.36% 3.33%
Parys 1.80% l 1.90% 1.89%
Berlijn 40.10 40.20 40.20
Brussel 16.58 16.67
Rome 5.05 5.05 5.05
Barcelona 9.25 n 9.25 n
Zwitserland 22.421 22.42 22.42
Stockholm 23.84 23.84 23.84
N. X. C. op Montr 62.250 83.— 82.500
B. Air. market-rat e 29.78 29.78 29.78
ld. vrije markt 22.60 22.65 22.55
Yokohama 23.48 23.48 23.48

Zilver 34|; Callgeld 1.
Prima handelswissels I—l.1—l.
gen. = genoteerd, k rr koopers. v, = verkoopers

n. rr nominaal.

DIVERSE MARKTEN.
Vrachtkatoen 10 Mei 9 Mei 8 Mei
(Liverpool)

high denslty 50 o. 50 c . 50 0 .
idem Standaard 65 o. (5 o. 65 e.

Vracht vooi zwaai
graan Liverp p.qi 2/9a2/11 2/9a 2/11 2/942/11
Idem n/h. Cont

pet 100 lb 75 c t 75 c. + 75 o. t
Schellak T.N loco 13% 13% 13%
Groflinnen. Hess

cloth. licht gew 6.25 6.05 6.—
Idem zwaar gew 7.85 7.65 7.60
Gevraagd. t Betaald. *.* Bieden

GRANEN, ZADEN EN MEEL.
NEW VORK, 10 Mei (RO.)

Tarwe.
Aanv. AtL havens 57.000b5. denz.d.vj. 15.000bs-
Uitv. AtL havens 15.000 bs. — bs.
Vooi export verkochte bootladingen 5
Tarwe. 10 Mei 9 Mei 8 Mei
Loco nol N.Manlt

ci.t. New Vork 104% 102% 102%
Hard Wint No. 2

loco 0.14, New
Vork 131 (ft 128% 128%

Red.Wlntno. 2 loco 127% 124*% 125%
n. = nom. L = laten, bet = betaald.

Mals.
Aanv. AtL havens 15.000 bs. denz.d.vj 30.000 bs.
Uitv. AtL havens — ha, bs.

Voot export, verkochte bootladingen —
Western no. 2 10 Mei 9 Mei 8 Mei

Mixed loco 8414( 828) g 81%
Rogge pei spoor
Loco no. 2 Amerik

f.o.b. New Vork 86% 83% 83%
Gerst
Loco No. 2 N. X. 661« 653* 65

Meel Spring cle'ars|s.ss/65 | 5.40/50 | 5.40/50„ Voor export verkocht — barrels.

(2HICAGO, 9 Mei (RO.)

Granen. De markten stegen scherp als ge-
volg van contramine-dekkingen en algemeene
aankoopen onder den invloed van de gebeurte-
nissen in Europa.

Tarwe. De termijnmarkt opende willig, 41 c.
hooger. De noteeringen bewogen zich spoedig
onder het hoogste punt van den dag in verband
met realisaties, in sympathie met de lagere fond-
senmarkt, zoomede als gevolg van het feit, dat
de gunstige vooruitzichten voor het Zuid-Westen
van korten duur zijn. De markt sloot willig.

Tarwe No. ï Hard Winter (v.n. )
No. 3 Hard Winter (v.n.

Aanv. West plaat» 1.067.000 bs.
denz. d. v. J. 743.000 bs.

10 Mei 9 Mei 8 Mei
Mei 108%/% 105%/% 106/6is
Juli 1088 S, % 1046*B/11 105/4%
September 108% »9 105%/5 1058|s/%

Mais. De markt opende vast, li c. hooger en
bereikte evenals de tarwemarkt een pieuw hoog-
tepunt voor dit seizoen. Tegenover groote verkoo-
pen door producenten stond de afzet van 20 mill.
bushels mais, welke onder de regeeringssubsldle
valt, naar het Vereen. Koninkrijk. Het slot was
vast.

Mals. Aanv. West plaats 536.000 bs.
denz. d. v. J. 482.000 bs.

Loco No. 2 Mix. W. 78 v.sl. 69 %
Mei 68% | 66% 66%
Juli 68% 67% 67%
September 69% | 67% 67%

Rogge. De termijnmarkt was In overeenstem-
ming met tarwe en sloot willig.
Kogge loco No. 2 v.sl.
Mei 68% 65% 65%Juli 70% 67% 67%September 72% 69% 68%

Haver. De markt volgde de tarwemarkt en
sloot vast.
Haver
Mei 41% 41% 41%
Juli .... 38% 3/% 37%September 35 % 34% 34%
Sojabounen pet 60 lbs.
Mei 107 I 107% 108
Juli 105% 104% 105%
October 91% 91 91%

OULUTH.IO Mei (RO.)
10 Mei 9 Mei 8 Mei

Lijnzaad.
Mei 197 197 198
Juli 191 191 192
Rogge Mei 67% 63% 63%
Tarwe
Mei 93% 90% 90%
Juli 93% 90 90%

KANSAS CITY. 10 Mei (R.0.)
Tarwe. 10 Mei 9 Mei 8 Mei
No. 2 H W. locu 109Dt 106% 1051»»Mei 104% 100% 101%Juli 1037/s 99% 10018
Mal».
Mei „ 70 68% 68%
Juli 69 66% 67%

BT. LOUIS.IO Mei (RO.)

Tarwe No. 2 Refli 10 Mei I 9 Mei I 8 Mei
Winter loco | i I

MINNEAPOLIS. 10 Mei (RO.i

Tarwe No. I North 10 Mei 9 Mei 8 Mei
Spring loco 108% 105% 105%
Mei 106 102% 102%
Juli „ 106% 102% 102%
Uerst,
Mei 44t/i 44Vi 43%
Juli 45% 44% 45

WINNIPEUIO Mei iHO.I

Tarwe. De markt steeg op dekkingen, zoo-
mede in verband met de politieke ontwikkeling.
De zwakke houding van de markt te Buenos
Aires en de verwachting, dat de bebouwde opper-
vlakte zal toenemen, vormden remmende facto-
ren. Het slot was vast

10 Mei 9 Mei 8 Mcl
Tarwe Mei 90% 88% 88%

Juli -»1% 901/g 90%
OcL 94% 9,!% 92%

Rogge Mei 71% 67% 68%
Juli 72% tB3B 68%
Oct 71% 67% 68%

Haver Mei 38% 38 38
JuU 37% 36% 36%Oct 35% 35% 35%

Gerst Mei 48 6« 48 47%
JUU 49% 4j>% 48%
Oct 40% 48% 48%

Lijnzaad Mei 207% 197% 198%
Juli 20% 200% 201
Oct. 2128*8 202% 202%

Aanvoer wagonladingen tarwe No. 1 Northern
158 idem No. il 38 ld. No. IU 12 ld. No. IV 6

Andere soorten 42

L. en h. koers a Aequlv. Adam J Gedane Heersen

teNewYork 8
*■< »= ’ 2.50 op basis NAAU ~1"! „4 " "1939 1940 i" wisselk. ’ -2«j.| o| « E open T* *J

9 Mei 10 Mei 10 Mei 9 Mei

45 68 46 57 0.75 35 Air Reductlon C0... 43% 46% —2% 4 46 46% 44
150 200 170 180 1.50 135% Allled Chemical ....175% 179% —3 — 180% 180% 178%

8 18 16 21 14 Am Bemberg 18% —83 116 112 115 2.00 85% American Can 111 '13% —2% 1 114% 114% 112
16 39 23 32 — 23% Am. Car * Foundry 30% 1 12 31 33% 29%

1 2 1 1% % Am Cit P. &L. R 1% — 1% '%
6 18 10 14 10% Am Oryst Sug. ... 13'» 1 14 14%
2 8 4 6 4% Am Hide &L. ... 5% 2 5% 6 83

21 43 31 37 25 Am H &U 6 %pr. 33% — 35 35 35
8 18 8 10 5% Am Radiator _ 7% 78*

_
S!j 18 7% 7%

35 63 46 53 1.00 37% Am Sm. & Ret. ... 49% 49% — % 2 49% 50 4P%
149 170 168 175 4.50 130% Am TeL 4 Tel 171% '73% -1% 3 173% 173% '72
75 89 86 91 1.25 67% Am Tobacco B .... 87% 90%* —2% ' 89% 89% 68%
8 14 8 12 7% Am. Waterworks _. 9% 9% — % 4 9% g% 9%

21 40 26 31 0.25 22 Anaconda Copper -29% 29% +- % 27 29% 30% 29
% 1 % % */l« % Ass. Gas *EICLA % 2 % % . %
21 42 21 24 16% Atchison Topeka ... 20% 22 —1% 5 21% 21% ?0%
3 8 4 6 3% Baltimore 4 Ohio .4% 4% — % 3 4% 4% 4%

51 100 70 £6 2.25 65% — Bethlehem Steel .. 86% 86%*— %43 86% 89% 85%
3 6 4 6 3% Canadian Pacifio ... 4% 5% — % 3 5% 5% 4%

% % % %8 % Centr. States EL ... % — —28 37 33 37 25% —— Chaae Nat Bank ... 34 — — —28 47 38 42 0.62» 30% Ches. 4 Ohio 39% 40% — % 3 39% 40%
% % % % % Chic Mlfw. St P.... S/m — % %
% 1% % % % Chic. M. St P. pr.... Vi —1% 4 1 2 I»Jg Ch. M. 5 % Adj. B. 1% 19 1% 1% Is*
% % % V* % *-*-— Chic. Rock IsL % % —56 93 80 90 1.25 64% Chrysler Corp 81 86% —5% 17 85% 85% 61
4 9 4 6 4% —— Cities Service nw.a. 6% 4 6% 6% 5%11 17 15 19 0.25 11% Colg. Palmollve ... 15»(8 5 15 15% 14
1 2 1 1 % % — Commw. 4 Sth. ... 1 % 16 1% i % ' %33 51 41 48 1.00 33% Continental Cao. ... 44% 2 45% 45% 44%19 30 22 24 0.25 17% Continental Oil ...... 23% 23% — % 2 23% <*3% 23

3.504.404.101.30 3.13 Div. Trust share»... 4.15 — — —128 188 177 189 1.75 140% Du Pont de Nem. ... 187% 186% —1 1 187% 187% 185%
7 27 11 17 - 10% 7 % Dawe» 14 30 13 13 11%
5 21 8 14 51 % ïoung ......... 11 13% 13% \2Vt%E 1% 1% % Erte Railroad ...... 1%

_
1% \\& \ ij,

18 2 3 —— 1 % Erie Rallr. pret ... —— 2
__ — ___

14 22 13 17 0.25 10% Ford of Can. A. ... 13% —39 65 50 57 39% Gen. Am. Transp.._ 52% 1 52% 52% 81
16 24 17 19 0.25 14% General Cigar ...... 19% —32 43 36 40 0.35 27% General Electrio ... 35 36 _i 12 35% 36% 35
36 47 45 49 I.— 36% Gen. Fooda Corp. ... 46% 48% _2 3 48% 49% 46%
% 1 % % % % G-s***- Q* *ELCL A 7/m —%'*«*"
37 56 51 55 0.75 41% Genera] Motor» 52% 54% _2% 26 54% 54% 52%

5 8 6 6%0.15 4% Gillette Saf. Ra*. ... — 5% — 2 5% 5% 5%
22 37 20 24 0.80 15% Goodyear Tire ...... 19% 21 _, r% 7 20% 20% 19%
4 8 5 " 3% Hudson Motor . 4'/» 5% — % 2 5% 5% 47*
9 20 10 13 —— 8% —— IUinol» Central 10% 8 10% 10% 10
i 8 3 4 — 3 Intero. Rubber 4 1 4% 4% 4
4 8 3 8 2% L Hydro EL CL A. 3% 2, 3% 3% 3%
2 17 8 14 9% Int Merc. Marine... 12% 18 11% 12% 11

36 55 28 38 0.50 21% Intern. Nickel 27% 28% -1% 8 28 .8% 27%
4 9 3 4 2% — Int TeL 4 TeL 3 3% — % 1 3% 3% 3%
8 10 6 7 4% ——■Kan». City South.... 6% — 6% 6% 6%

10 24 16 19 13% — Kan». Cit S. Pref. 17% —28 46 33 38 0.28 26% Kennecott Copp. ... 34% 34% —% 11 3S 35% 44%
19 24 23 28 18% Lorillard — 24% 1 24% <4% <*4
36 67 65 59 1.25 42% Loulsv. 4 Nashv. ... 56% _

56% 56% 56
10 17 12 18 0.10 10'» —"— Marshall Field ...... 14% 3 14% 14% 14
26 44 36 46 33% Martin Glenn Cy. ... 44% 10 44 48% 43
8 18 9 12 7 Mc Keesport Tin ... 9% — 1 9% 9*^ gtg

11 18 13 16 0.40 12% -— Mid. Contin. Petr. ... 17% 3 17 17 16%1 2 % 1 % Miss. Kans. Tex. ... (Fe _
«j, j*,

% 1 % % % — Missourt Pacific ... S/m —% 2 Vg 7/g Miss. Pacif. pref. ... % % — 18 % %41 87 48 55 1.75 38 Mont Ward 45% 46% — % 11 46% 46% 45%14 25 13 16 0.25 10% —* Nat Cash Reg «31, 1 131 a -,3,1,8 )JM
21 31 27 30 21 % —- Nat- c*ly Ban-« 28% — — -—12 18 16 18 0.2Ó 13S(8 — Nat. Dairy 17114 3 17% 17% 17
52 82 63 73 49% —— Nat Steel 65% 1 66 bb% «-4%
11 23 14 18 11% New Vork Central 14% 15% — %16 15% 15%% 1% % % 1,4 N. I. Ont 4W. .m % —165 216 205 226 5.00 169% Norfolk 4 West ...219% 225% —6 — 225 22 1 222
3 28 21 26 17% North Am. Av *3% 13 23% 24 2 %

19 26 20 23 0.30 16% North Am. Co.nwA. 21% 22% — % 8 22 22 .15»
13 27 23 26 0.50 187/g-N. Am. Rayon BA 25 _
~7 14 7 9 6% Nort-ti Pacific 7«J« 8% —7* 7 8 % 8% 7%
24 37 34 38 287/8 Novadel Agen*» ..... jgl^ , 371/, 38 381l
3 4 3% 37» 2% Packard Motor Co. 3JJjJ 313 B 31fc 3^ 3%
6 14 7 3—— 5% —— Paramount Piet ... 7% 9 7 7 % 6%

15 27 21 24 ! 16% Pennsylvan. Rr. ... 20% 2'% —1% 11 21% ,1% iO%
31 46 36 41 0.50 29% Phllllps Petr 39%* 2 391^ 40

2 12 4 6 4 Pittsburgh Coal ... 51% 6 6 s ia
51 65 67 71 1.00 52% Proct 4 Gambie ... 67 69% —2% 1 68% 60% 67
8 8 8 7 0.20 S -RAd'O Corp ......... 6 6% —% 25 6% 6% 6
9 16 8 10 0.20 6% Remington Rand.... St*-, , 8^ g l/g eIM

13 28 18 23 157/8 Republic Steal 207» 21 —% 47 21 % 24% 20%
41 102 79 93 7.50 65% ld. 6% C C Pr. ... 87 89 89 t,9
38 44 39 44 1.00 33 Reynolds Tob. C0.... 43% 4 438J4 ,3% 42
61 85 81 87 0.75 64 Sears Roebuck 83% 65* -1% 3 85% 85% t3%
9 17 10 13 9%. fheU Union U im , 2 % _*, _

12 12 11iw
98 107 104 107 1.37, 79% Shell U. öl "* c. pr. . 05% 106 106 106
10 21 11 15 »% Southern Pacifio ... ,0^ 12% _ii% t ,2 12% .0%
11 22 14 20 11% **°uth- ««"-1"* ". a. 14% 15% -1% 4 15% 15%
5 7 6 7 0.10 6% Stand. Brands .... 7 7% -% 12 7% 7% 7

38 53 41 46 32% Stand. Oil (N. J.) ... 41lfc 42>k _, 6 i2 i^ 42**» 41 S«
5 9 9 12 -"b« Studebaker Corp.... — 10% 9 10 10% 9%
4 9 8 6 4% Tennessee Corp. ... 5% 1 6% 6% 6
9 14 10 12 0.15 6% Tidewater Ass. Oil 11% 11% _im 3 11tn i*|"a I*l,,

83 105 92 97 3.00 70'» Union Pacific 89% 94% —4% 1 94 94 89%
31 49 43 51 38% United Aireraft —. 4a 1* 51% _

2 J 051 52 49%
2 3 2 2% 1% United Corp 2% 2% 4 2% 2% *%
2 10 5 7 4% Un. St Leather 6% 1 6% 6% 6%

32 52 29 41 22% __ Un. St Rubb. nw. a. 26% 30% —3% 21 iB^ 287» 20%
41 82 53 67 1.00 40% Un. St Steel 60% 61% —1 47 61% t>3% 60%98 120 115 123 911„ Un. St Steel pr. ... 121«« 1 1.1 * 121 120
% 3 7/g 17» jg Wabash Railr % —1 3 ' 2 7/g Wabash Railr. pr. ... 1 % — 1 % 1 % 1

2 7 5% 7 4% Wilson 4Ca 6% 8 6% 7
36 50 38 41 1.20 30 Woolworth 4 Co. ... 37%" 39% -2 8 39% 3»% 37%75 85 83 92 0.70 67'» Wrigley Jr 90 — 91 bl »u
* ex div.; t laten; *" bieden; 1 ex right; ii ex claim; tt ex coupon. — x ln duix. sh. ot obL
p. duiz. |; plus stock div.

Als gevolg van storing ont vingen wij alleen de hier ver-
melde noteeringen.

BEURS TE NEW YORK
MEEST VERHANDELDE AANDEELEN

Aandeel omzet Vorig Opening Hoog- vaag Slo' Veran
Slot ste ste tieden dering

Curtisa Wright 69.400 Ui 111 lig lOg 10J — 1
Loft Ine 47.800 34 33 33J 291 29-J — 41
Republic Steel 47.000 21 211 22? 201 20*1 — 1
U. S. Steel 47.000 611 611 631 60g 601 — 1
Int. Paper & Power 46.200 20g 201 211 18g 19 — lg
Bethlehem Steel 43.000 86| 86J 891 852 861 — i
Lockheed Aireraft 35.600 391 38* 40 37g 37g — 11
Baldwin Locom. Pdf 32.800 183 183 191 17? 18g — g
American Radiator 18.000 73 73 7J 7| 71 — |
Canadian Corp 26.100 41g 411 43J 401 403 — |
General Motors 26.000 54J 54g 54J 52g 52| — 21
Radio Corp 25.000 6g 6J 6g 6 6 — |
TJ. S. Rubber 21.000 301 283 28J 261 26| — 31
United Aireraft 20.000 511 51 52 491 491 — 2
Sooony Vacuüm 19.400 101 lOg 10J 10 10 — |
Patino Mines 19.300 7? 8g 9g 81 8| + {
Anaconda Copper 27.000 291 291 30? 29 29| -f i
Chrysler Corp 17.000 861 851 851 81 81 — 51
New Vork Central 16.000 15g 15J 15J 14J 14| — i
General Electric 12.000 36 35J 361 35 35 — 1
Oe slotkoersen in deze lijst ziin gedane Koersen

Uit de Londensche City
De meeste effectenkoersen
slechts nominaal.

(Van onzen financieelen correspondent.)

De invasie in Nederland en België was
vandaag uitteraard van doorslaggevenden
invloed voor de stemming op de Londen-
sche beurs. De jobbers stelden de notee-
ringen eigener beweging belangrijk lager.
Het aanbod was niet zoo groot, doch het
ontbrak anderzijds volkomen aan steun.
Vele koersen waren slec'its nominaal.
Lever & Unilever daalden 3 shilling tot
25. Unilever N. V. liepen tot "2.6
terug. Koninklijke waren eveneens nomi-
naal 22i tegen 25.

De noteering van de 4 % Belgische
leening werd 20 punten lager vastgesteld,
d.i. op 35. Britsche staatsfondsen verloren
1 a 2 punten.
De adviescommissie voor de oorlogsverz»lte-

ringstarieven heeft de premies voor schepen
die naar of van Nederland varen, met ingang
van 11 Mei verdubbeld. Verder zfln de tarieven

op 100 sh. % gebracht tegen te voren 60 sh. %
voor geallieerde en neutrale schepen, voor alle
reizen naar. van en door de Middellandsche en
de Zwarte Zee, excl. reizen tusschen Zuid-
Frankrijk en Algiers, waarvoor de premie
60 sh. % wordt tegen 30 sh. % tot nu toe.

De gulden niet genoteerd.
Noch voor den Nederlandschen en Ned. In-

dischen gulden, noch voor Belga's werden
heden noteerinjjcn vastgesteld.

Tin en rubber vast.
Er trad een aanzienlijke, nominale,

stijging voor rubber en tin in. Loco-rubber
steeg met 1 tot 1 sh. 8 d. De tinprjjs was 8
hooger, n.l. £ 263.76.

Een decreet van het departement van dc
schatkist verbiedt den verkoop van effecten
door personen die niet in Sterlinggebieden
wonen. Slechts indien aangetoond wordt, dat
de stukken inderdaad behooren aan den ver-
kooper, is het mogelijk, van de schatkist toe-
stemming tot verkoop te verkrijgen. De in-
vasie van de Duitschers in Nederland en BeI-
gië heeft een drastischer controle over de
fondsenverkoopen van de ztjde van verkoo-
pers, die niet in het Britsche Rijk wei
noodzakelijk gemaakt.
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LAATSTE BERICHTEN

INDIË BLIJFT EEN WAARDIGE
KALMTE BEWAREN

Te Batavia ongeveer 200 personen geïnterneerd; zij
zijn naar het eiland Onrust gebracht. Leiders van de
N.S.B, m bewaring gesteld. Inheemsche bevolking

sympathiek tegenover het moederland.

TWEE TELEGRAMMEN VAN DE
VADERLANDSCHE CLUB

BATAVIA, 10 Mei. Aneta ontving het
eerste overzicht van de maatregelen, welke zijn
genomen in de hoofdstad van Nederlandsch-
In 'ië. waaruit olrjkt dat de voornaamste Duit-
schers zrjn geïnterneerd, en wel ongeveer twee-
honderd personen, ook die enkele leden van
de N.5.8., van wie het bekend is dat zij een
geestesgesteldheid hebben die overeenkomt met
de beschrijving van Minister De Geer in zijn
radiorede, zijn in bewaring gesteld, «ft wel
tien personen.

Na het optreden van de politie werden de
geïnterneerden, die overigens geen verzet
pleegden, aan de mlitaire autoriteiten over-
gegeven.

Tot de Duitsche firma's, die thans zijn ge-
sloten, behooren ook no-g Impla en Irmscher,
beide importeurs van ■geneesmiddelen, enz.

De staat van beleg brengt mede. dat de mili-
tairen de supervisie houden, terwijl de samen-
werking met de civiele autoriteiten uitmun-
tend is.

Op de in Tandjong-Priok liggende schepen
ls een militaire wacht geplaatst, nadat de
schendingen waren verwijderd. Het geheel
staat onder leiding van de marine.

Klokslag zeven uur 's avonds vertrok een
tweede transport van Duitsche geïnterneer-
den en verdachte Nederlandsche elementen, in
totaal ongeveer honderd man, van het station
aan het KoningsDein naar Tandione-Priok.
Vandaar zuilen zij worden overgebracht naar
het eiland Onrust.

Velen van de geïnterneerdenvoerden slechts
een kussen en «en deken mede, anderen had-
den koffers bij zich: ze werden uiteraard te-
voren grondig geïnspecteerd.

Sommige van de aangehoudenen werden tot
aan de bestelloods, waar de geïnterneerden
werden ondergebracht, vergezeld door hun
echtgenoote en kinderen, die echter niet ver-
der werden toegelaten. In afwachting van
het vertrek bleven zij echter brj het station,
waarbij zich soms treffende afscheidstoo-
nee'tjes afspeelden.

Van eenige vijandige stemming ten op-
zichte van hen, behoudens de opmerkingen
onder de belangstellenden on zichzelf, kwam
niets tot uiting. De belangstellenden op het
station ontmoetten dikwijls Duitsche beken-
den, wien zij ten afscheid de hand drukten.

In totaal zijn te Batavia ongeveer 700 per-
sonen aangehouden, die hier.en daar zijn on-
dergebracht. Morgen worden de transporten
voortgezet. Ook de transporten uit andere
plaatsen op Java worden morgen te Batavia
verwacht.

De eerste berichten uit andere plaatsen ge-
wagen van dezelfde gedragslijn. Gerapporteerd
wordt dat de interneeringen zonder incidenten
geschieden te Buitenzorg, Bandoeng, Malang,
Soerabaja, Medan en Makassar. Het totale
aantal van de aangehoudenen kan nog niet
worden opgegeven.

Mede zijn in bewaring gesteld de kringlei-
ders en de groepleiders van de N.5.8., zoomede
gevaarlijk geachte personen.

De inheemsche bevolking volgt aandachtig,
doch volkomen rustig en duidelijk sympathiek
tegenover Nederland het gebeuren.

De inheemsche pers heeft nog geen gelegen-
heid gehad zich te uiten, daar de berichten
nauwelijks de avondedities haalden. Ook de
Chineesche wereld wordt gekenmerkt door een
groote rust. (Aneta.).

Hoe het Tandjong-Priok ver-
ging.

TANDJONG-PRIOK, 10 Mei. Het gezicht
van de marcheerende militairen met de van
de Duitsche schepen gehaalde schepelingen,
was het eerste feit, dat hier hedenmiddag
werd bemerkt omtrent de dramatische ge-
beurtenissen, welke zich afspeelden in het
moederland, en waarvan het eerste bericht de
meesten in hun dagelrjksche bedrijvigheid
overviel.

De berichten omtrent het gebeuren in het
moederland maakten den diepsten indruk; de
ontwikkeling werd in de naaste omgeving met
de grootste belangstelling gevolgd.

De maatregelen van de militairen en van
de politie werden met de grootste snelheid
uitgevoerd, zoodat Priok nog druk bezig was
met de dagelijksche bezigheden uit te voeren,
toen de Duitsche schepen reeds bezet waren
en alle andere noodige maatregelen waren ge-
troffen, o.a. het gereedmaken van het immi-
grantenverblijf voor het opnemen van de ge-
ïnterneerden, die onder militaire bewaking
bleven.

Gemeld wordt nog, dat een Duitscher
op een der schepen, een lid van de beman-
ning, nog zou hebben gepoogd om een
kraan open te zetten, teneinde het schip
tot zinken te brengen, doch dat deze
poging door de waakzaamheid van de
Nederlandsche bezetting werd verijdeld.
Hiervan kon echter geen bevestiging
worden verkregen

Overigens is ook te Tandjonig-Priok het ge-
vangen nemen van de Duitsche onderdanen
geheel zonder verzet verloopen. Op de Duit-
sche schepen was slechts een gering deel der
bemanning aanwezig, het grootste deel ver-
toefde elders.

Te Tandjong-Priok werden ook eenige
leden van het personeel van Behnimeyer, zoo-

mede eenige magazijnmeesters in dienst bjj
Nederlandsche stoomvaartmaatschapßrjen, ge-
vangen genomen.

Op de verschillende kantoren werden on-
verwijld maatregelen getroffen, opdat het
dienstplichtig personeel bij een eventueelen
onroep onmiddellijfk zou kunnen vertrekken.
Vrijwel alle kantoren sloten belangrijk
vroeger dan gewoonlijk,' het werk in de goe-
dangs werd stilgelegd. Zoodoende bood Tand-
jong-Priok tegen vier uur in den middag een
bijkans volkomen verlaten aanblik, temeer
daar juist heden toch reeds zeer weinig te
doen was, in verband met het uiterst gering
aantal schepen.

Vanavond was eohter de havenstad van
Batavia weer even levendig als gewoonlijk,
voor zoover het de inheemsche en Chineesche
bevolking betreft, en van bijzondere gebeur-
tenissen was niets te merken.

Het vervoer van de voor het eiland Onrust
bestemde geïnterneerden door Tandjong-Priok
vond op zeer onopvallende wijze plaats.
(Aneta.)

Indruk in de Inheemsche
wereld.

BATAVIA, 10 Mei. Ook voor de bureaux
van de inheemsche dagbladen staan verschil-
lende groepjes van inheemsche lezers, die de
bulletins lezen. Deze meer ontwikkelde per-
sonen blyven zich in hun commentaren hoofd-
zakelijk tot de vraag beperken: ~Wat zou dit
voor Indië beteekenen?" Van ongerustheid is
ook bij deze groep geen sprake en wordt even-
min verwacht; eenige verdwijningen van voor-
mannen worden nog nader onderzocht.
(A n e t a.)

ITALIAANSCHE REGEERING
NIET OP DE HOOGTE?

In Italië zijn millioenen personen in hun
hart getroffen door een onderdrukte doch
hartstochtelijke woede over het optreden van
Duitschland, dat wederom de ontzetting van
den oorlog over België brengt.

Men gelooft, dat de Italiaansche
regeering niet in kennis werd gesteld
van de nieuwe ontwikkeling tot op het
oogenblik, waarop de gebeurtenis zich
reeds had voltrokken. De Duitsche am-
bassadeur bracht toen een bezoek aan
Ciano, om hem op de hoogte te
brengen.

Zelfs in kringen, die in rechtstreeksch con-
tact staan met de regeering was men min of
meer geschokt. De omgeving van de zeer popu-
laire Belgische Prinses, die eens op den Ita-
liaanschen troon zal zetelen, bewaart het stil-
zwijgen. Duizenden van haar toekomstige
onderdanen begrijpen echter en deelen haar
leed.

Gebeurtenissen maken
te Parijs diepen

indruk
(Van onzen correspondent).

Parys, 10 Mei.
De nieuwe gewelddadige aanval van

Duitschland op drie neutrale landen
heeft te Parijs op het publiek een enor-
men indruk gemaakt. Heel den dag
zijn de telkens nieuw-verschijnende
edities der bladen weggevlogen, overal
stond de radio aan en men kon maar
niet genoeg krijgen van de bijzonder-
heden omtrent dien overval, die een
nieuwe fase van den oorlog opent.
„Nu begint de eigenlyke oorlog", zoo zeide

men algemeen; en overal constateert men
een grinmigen wil de tanden op elkaar te
zetten en den vijand te laten zien, dat de
str}jd tegen Franschen en Engelschen wat
anders is dan die tegen overrompelde of ont-
wapende kleine landjes.

De ferme houding van onze Koningin en
onze regeering werd algemeen bewonderd en
geprezen en men was er van overtuigd, dat
dit den aanvaller veel afbreuk zou doen.

Aan de legatie in de Rue de Grenelle
heerschte een groote drukte van landgenoo-
ten, die hier op de doorreis waren gestrand
of bericht trachtten in te winnen omtrent
verwanten in het vaderland.

De laatste trein van hier is heden te 17.35
uur vertrokken en daarmede zfln vele Neder-
landsche dienstplichtigen meegegaan. Hg gaat
slechts tot de Fransch-Belgische grens, zon-
der dat verder vervoer kon worden ver-
zekerd.

Vele gestranden, die zich ook het vervoer
per auto zagen afgesneden, gaven er daarom
de voorkeur aan hier het verloop der gebeurte-
nissen af te wachten.

Een zeer belangrijke omstandigheid is de
tusschen de partijen bereikte algeheele over-
eenstemming. Uit de bladen bleek, dat die
overeenstemming zelfs in het ministerie te
wenschen liet en dat het verloop van de
jongste gebeurtenissen dezelfde gevolgen heeft
als in Engeland.

Zooals wg altijd hebben verwacht, wijken,
nu de toestand waarlijk ernstig is geworden,
alle kleine verschillen voor den wil als één
man tegenover den vijand front te maken. Dit
blijkt uit de toetreding tot het kabinet van
vertegenwoordigers der reehtsche elementen
in de Kamer, die bij de vorming van het
ministerie hebben geweigerd te voldoen aan
de uitnoodiging van Paul Reynaud daarin zit-
ting te nemen, omdat hun partij' daarin naar
hun meening in verhouding tot die der socia-
listen niet voldoende vertegenwoordigd zou
zijn geweest.

Louis Marin, de bejaarde en algemeen ge-
eerde voorzitter van de Fédération Républl-
caine, wiens verzet het krachtigst was ge-
weest, hield het kabinet thans den steun van
ztjn sterke organisatie, die over 70 Kamerleden
beschikt, aan.

Ybarnegaray geniet in de Kamer als oud-
strijder en aanhanger van de organisatie van
kolonel de la Roque groot aanzien om zijn
karakter en zijn loyale strijdbaarheid. De be-
teekenis van deze aanwinst voor het kabinet
kan niet worden onderschat. Het aftreden van
de onder-staatssecretaris maakt een einde aan
den grief, dat het kabinet te talrijk was.

SPANJE WIL NEUTRAAL
BLIJVEN

PARIJS, 10 Mei. (Reuter). In gezag-
hebbende kringen alhier wordt verklaard, dat
onlangs verzekeringen zijn ontvangen, dat
Spanje het voornemen heeft neutraal te
blijven.

ZWEEDSCH KABINET BIJEEN
STO«CKHOLM, 10 Mei. (Reuter). Het

Zweedsche kabinet is vanmorgen vroeg bijeen-
gekomen. Het heeft een langdurige vergade-
ring gehouden ter bestudeering van den inter-
nationalen toestand.

Geallieerden bestellen in
Amerika weer 2000

vliegtuigen
NEW VORK, 10 Meo. (Reuter.) Een

telegram uit Washington meldt, dat de
Engelsche en de Franache regeering dezer
dagen weer tweeduizend of meer vliegtui-
gen van Amerikaansch fabrikaat hebben
besteld.

Britsche troepen België
binnengetrokken

LONDEN, 10 Mei. (Reuter.)
Officieel wordt thans bevestigd, dat

een Britsch expeditieleger heden België
binnengetrokken is.
Het Britsche ministerie van oorlog deelde

het volgende mede:
„De voornaamste elementen van het Brit-

sche expeditieleger is, io samenwerking met
het Fransch4 leger, België binnengetrokken."

De speciale correspondent van Reuter bij het
Britsche expeditieleger seint:

Britsche troepen rukken over de Belgische
grens op naar het nieuwe front. Onmiddellijk
nadat de „internationale slagboomen" heden-
ochtend waren weggenomen, bewogen zich de
in khaki gekleede colonnes met vlotte doel-
treffendheid in Oostelijke richting. Ook
Fransche troepen rukken België binnen.
Groote groepen burgers, die de manschappen
zagen voorbij trekken, begroetten hun ver-
schijnen met groote vreugde. Zij wierpen
bloemen naar hen en boden, terwijl z^ mee-
liepen naast de met soldaten bezette vracht-
auto's, flesschen bier aan.

De Duitsche bombardementsvliegtuigen zijn
actief geweest vanaf vier uur in den ochtend.

De correspondent verklaart dat hö dien dag
reeds vijf maal het loeien van het luchtalarm-
sein heeft gehoord.

Men heeft mij verteld, zoo vervolgt hrj, dat
vele burgers zijn gedood, ofschoon de meeste
aanvallen gericht schijnen te zijn op de Ge-
allieerde vliegvelden. Ik heb de aankomst kun-
nen aanschouwen van de Britsche troepen aan
de Belgische grens. Het was een indrukwek-
kend schouwspel. Lange colonnes vrachtwa-
gens, groote en kleine tanks en pantser-
wagens, auto's motorrijwielen trokken op in
een gestadigen stroom.

OPROEP VAN PRESIDENT
VAN ZWITSERLAND
„Al dreigt geen onmiddellijk

gevaar, de toestand is
ernstig”.

LEGER OP OORLOGSSTERKTE
BERN, 10 Mei. (Reuter.) De

president van den Zwitserschen bonds-
staat, Pilet Golaz, heeft een oproep
gericht- tot de bevolking om moedig
en waakzaam te zijn en iedere zenuw
in te spannen voor een neutraal, vrij
en loyaal Zwitserland.
Hij zeide 0.a.: „De oorlog heeft thans

nieuwe, beklagenswaardige slachtoffers ge-
grepen. Drie bevriende mogendheden zijn in
den helschen storm meegesleurd. Ons land is
op het oogenblik nog gespaard, maar al dreigt
geen onmiddellijk en direct gevaar, toch moet
ik er op wijzen, dat de toestand, zooals deze
geschapen is door de gebeurtenissen, ernstig
is. Wij moeten derhalve gereed zijn. Daarom
heeft de Federale Raad vanochtend de nood-
zakelijke beslissingen genomen. De toegang
tot Zwitserland voor vreemdelingen zal nog
strenger worden bewaakt. Voor alles zal bo-
vendien het leger aan de grens Zaterdag op
oorlogssterkte zijn gebracht.

Wij zullen derhalve overal op den drempel
van het land staan, gereed om het tegen
iederen aanvaller te verdedigen."

In een commentaar op de Duitsche poging
om de blaam voor den Duitschen inval op de
Geallieerden te werpen zegt het blad, dat een
herhaling van de welbekende comedie, met de
schaamtelooze rolverwisseling niemand buiten
Duitschland zal misleiden.

Politieke waarnemers zijn van oordeel, dat
de Duitsche actie een gevolg is van de doel-
treffende Britsche blokkade, welke Duitsch-
land noopt een snelle beslissing te forceeren.

De Zwitsers hebben zich, naar Havas meldt
zonder het aangegeven uur van Zaterdag-
ochtend negen uur af te wachten, onmiddel-
lijk bij hun regimenten gevoegd.

In Bern ls het zeer druk, doch de bevol-
king geeft geen teeken van nervositeit.

Te Zurich heeft een groep studenten
betoogd voor het Nederlandsche*
consulaat. Dezelfde groep wilde vervol-
gens naar het Duitsche consulaat gaan,
doch zy werden tegengehouden. Het con-
sulaat konden zij niet bereiken.

VERGADERING VAN
BRITSCHE LEGERLEIDING

LONDEN, 10 Mei. (Havas.) D« chefs
van. de generale staven hebben deelgenomen
aan de tweede vergadering van het kabinet,
welke hedenmiddag is gehouden. Nadat de
leden van het eigenlijke oorlogskabinet een
half uur hadden vergaderd, kwamen ook de
overige ministers ter vergadering. Winston
Churchill verliet Downingstreet even na half
zes vanavond. Hg werd door de verzamelde
menigte luide toegejuicht.

BELGISCHE VERKEERSLUCHT
VLOOT IN VEILIGHEID

LONDEN, 10 Mei. (Reuter.) Men ge-
looft, dat feitelijk alle vliegtuigen der Bel-
gische luchtvaartmaatschappij vei-
lig zijn. Zes machines zijn na den aanval ln
den vroegen morgen van het Brusselsche
vliegveld gestart en bevinden zich thans in
Engeland, waar zij zullen blijven. Het ls
mogelijk, dat nog twee machines later zullen
aankomen.

WALLSTREETBERICHTEN
De omvang der buitenland-
sche saldi.

Het departement van handel deelt mede,
dat het Nederlandsche tegoed in de Ver.
Staten, met inbegrip van beleggingen in
aandeelen en obligaties, kort loopende be-
leggingen, enz., ongeveer $ 1076 mill. be-
loopen. Het Belgische tegoed wordt be-
cijferd op $ 296 mill., het Zwitsersche op
$ 1115 mill., dat van Luxemburg op
$ 14 mill. en van Ned.-lndië afzonderlijk
op $ 2 mill.

Onderzoek van rubber- en
tinvoorraden.

In regeeringskringen houdt men zich zooals
reeds gemeld o.a. bezig met de economische
gevolgen voor de Ver. Staten van de uitbrei-
ding van den oorlog. De minister van handel
Hopkins heeft een onderzoek doen instellen
naar de positie der rubber- en tin-voorraden.
Tevens worde nvoorstellen uitgewerkt tot het
opbouwen van nieuwe reserves.

Staalschrootprijs opnieuw ver-
hoogd.

De prijs voor zwaar staalschroot is vandaag
opnieuw met $ 0.50 verhoogd en aldus op
$ 18 gebracht. De aanhoudende sohaarsohte
maakt een verdere verhooging in de naaste
toekomst waarschijnlijk.

TUINBOUWVEILINGEN
HOOGEZAND—SAPPEMEER 9 Mei. Platglas-

komkonwners 1 ’ 16.50^-18.60, idem 2 ’ 13.40—
15.60, Kaskomikommers 1 ’ 15.10—15.50, idem 2

’ 13.50 per 100 stuks. Tomaten A ’ 17.70, Tomaten
B ’ 17.20, Tomaten C ’ 15.20—15.80, Spinazie

’ 1.50—2.70 per 100 pond Kropsla f 4—5.20 per
100 krop.

GEVAAR VAN BOMBARDEMENTEN
OP BURGERBEVOLKING

Een krachtige Engelsche
waarschuwing

Het Britsche Departement van Buitenlandsche Zaken publiceert
het volgende communiqué:

~Z. M.'s Regeering in het Vereenigd Koninkrijk, die in haar
antwoord van 1 September op den oproep van den President der Ver-
eenigde Staten de verzekering gaf, dat haar luchtstrijdkrachten be-
velen hadden ontvangen, welke een verbod inhielden van het bombar-
deeren van burgerbevolkingen en die het bombardeeren streng be-
perkten tot militaire doelen, spreekt thans openlijk uit, dat zij zich
het recht voorbehoudt om over te gaan tot iedere actie, welke zij als
gepast beschouwt in het geval van een bombardement door den vijand
van de burgerbevolkingen, hetzij in het Vereenigd Koninkrijk, in
Frankrijk, of in de landen, die bijgestaan worden door het Vereenigde
Koninkrijk."

In antwoord op desbetreffende vragen zeide president Roosevelt,
dat de Duitsche belofte , die gegeven is bij het uitbreken van den
oorlog, om geen open, niet-versterkte steden te bombardeeren, bestu-
deerd wordt in het licht van de gemelde aanvallen op open steden.

DE RAAD VERGADERT
A.S. WOENSDAG

De gemeenteraadkomt a.s. Woensdag 15Mei voor het houden van een
middagzitting bijeen.

ACADEMISCHE EXAMENS.
Amsterdam. Bevorderd tot doctor in de ge-

neeskunde op proefschrift getiteld: „De imvloed
van erfejüke factoren ap orgaanstransplantaties
bij muizen" de heer A. E. Nordholt, geb. te Borne.

Geslaagd voor het doet. examen rechten: mej.
S. J. E. Walraven en voor het cand. examen
theologie de heer J. D. J. Meiners.

Vergaderingen.
Zaterdag 11 Mei,

Amsterdam 11 u. N-V. L. Zélaoders
Electrotechnische en Technische Handelsvenn.,
kantoor der venn. (alg.).

Almelo lij u. N.V. Nederlandsche Stoom-
bleekerij De «Gouden Leeuw, (alg.).

Bemmel llè u. N.V. Betuwsche Stoom-
tramweg Mij. Café Centrum, (buiteng.).

BEURS TE BATAVIA HEDEN
GESLOTEN

BATAVIA, 10 Mei. (Aneta). De
effectencall te Batavia is morgen,
11 Mei gesloten.

Dinsdagochtend zal nader worden
uitgemaakt of de beurs zal worden ge-
opend.

SPOOR-, MIJN- EN ANDERE OPBRENGSTEN.
Robt. Tramweg Mij. Januari tot' opbr. ’ 97.496

(v.j. ’ 86.703).

BUITENLANDSCHE
BEURZEN.

LONDEN 10 Mei (RB D.I Slotkoersen
10 9 10 9

Mei Mei Mei Mei
Anglo Ir. O. 47/6 51/3 Int Nickel 424 48
Burham G 66/10»} 68/9 Can. Pac. .. SH SH
Mex. Eagle 6/- 6/3 2è% Eng C73 764
Koninklijke 224 25 3è% War. L 98H 101-ft
Shell Trans 61/10} 68/6 4% Fund L 1094 IV2.H
Ven. Petr 26/3 26/3 4% Victory IG9 IU4
AIL Sum. P 13/- 13/1} 41% Conv. 1014 102
Anglo D. P 20/9 ittjfiJ 5% Braz. 13 7Ji lVi
Anac Copp 7 74 5% Fund 14 «25 «26
Rio Tinto... im 124 8% Tjechsl. 35 37
Roan Antel 14/4} 14/6 4J„ China'9B 51 53
Anglo Am. 31/10.} 33/1} 5 „ „ 12 18 184
Cons. D. G. 5/6 6/- 4è%Frankr. 11 114
Cons. D. P. 6/6 6/9 5è% ïoung 54 6
Beers D. ... 74 IH 7% Daw. ... 6 64
Cent. Mmm 12% 12*5*4 7% Kalis... 15 24
Rand Mines 152/6 152/6 6è% „ ... 15 21
Lond. Tin 3/7} 3,9 71%H0ng*24 12 134
Br. AmTob 95/7\ 102/6 4%Japan'99 bl 324
Imp. Tobac 105/- 111/8 Peruv. C.C. */. '/.Br. Ford ... 17/71 17/9 „ pr. 34 s
Br.Celanese 6/9 6/3 4è% Polen io 10
Courtaulds.. 36/8 37/9 C. Argent... 64 64
Imp. Ch. G. 81/- 31/10*} Part Disc. ifr i^.
Unilever ... 25,7} 27/9 Call Money i i
ld. N. V. G. 21/3 21/- Br. Enka ... 6/7} 6/7j
CabJ. & W 534 54 Alg. K. U. 9/3 9/3
Vlek. Gew. 16/9 17/- B. Ins.U.(l) 16/9 16/9
Cun. SS. G. 2/6 2/7} Phil. Lamp. 47/6 47/6
Zw. Luc. B. 9/. 9/3 Separ. 8.... 24 24
U.S. Steel g Snia Visc... 15/- 20/-

-t nom. * Exd.
De effectenbeurs te Londen zal Maandag

13 Mei geopend zijn. Parijsche koersen zijn
nog niet beschikbaar.

HANDELSBERICHTEN

SUIKER
LONDEN, 10 Mei. (R B. D.) Suiker. (Dooi-

de regeering vastgesteld). Tates Cubes A.T. 40/10.

CACAO

LONDEN, 10 Mei. (R.. B. D.) (Slot). Cacao.
(Vrije handel.) Accra F.F. cif. Ver. Kon. Mei/Juni
32/6 nom. Trinidad G/F Mei/Juni 60/- gen.

RUBBER
LONDEN, 10 Mei. (R. B. D.) Rubber (4.10

n.m.). Ribbed Smoked Sheet zeer vast. Loco 12è
bet. en k., Jam 12,***, bet. en k., Juli/Sept. 128 bet.
en w., Oct./Decl 122 bet. en w., Jan./Maart 12J

KATOEN
LIVERPOOL, 10 Mei. (R B. D.). Katoen (3

u. n.m.). (Oflcieele not.). Amerik. prljsto. Juli 8.03,
Oct. 7.88, Jan. 7.77. Egypt. prijsh. Upper. Juli 10.64,
Nov. 10.42, Jan. 10.41. Giza. Juli 10.73, Nov. 10.85.

LIVERPOOL 10 Me! (R.8.D.)
Katoen slot (Officieel) Amerik. prüsh.

10 Mei 9 Mei 10 Mei 9 Mei
Mei B.— 7.89 Nov 7.78 7.75
Juni .... 8 — 7.90 Dcc 7.76 7.73
Juli 8.01 7.93 Jan. 7.74 7.71
Aug 7.96 7.8-S Febr. ... 7.71 7.69Sept ... 7.91 7.Hl Maart .. 7.69 7.67
Oct. 7.87 781 April ... 7.66 7.64

Mei 7.63 7.62
Egypt. Upper prijsh.

JuU 10.64 10.47 [ Jan. 10.39 10.27
Nov io.**) lU.it» Maart ... 10.41 10.31

Giza
Juli 10.76 10.59 I Jan 10.90 10.76
Nov lij.ai 1U.71 Maart ... 10.96 10.82

NEW ÏORK, 10 Mei (K B.D.i Katoen. Open.
Zuidel. lever.

Oud contract Nieuw contract
Laagste Hoogste Laagste Hoogste
koers koers koers koers

Mei 10.52 10.54 Oct 9.75 9.76
Ju» 10.13 1U.14 Dcc 9.61 9.63

Mei .... 9.48 9.49

VEZELSTOFFEN
LONDEN, 10 Mei. (R B. D.) Sisal. (Door de

regeering vastgestelde prys voor het Ver. Konink.rijk en Frankrijk.) Z.-Afr. (Tang./Kenia) No. 1
faq. oif. Ver. Kon. April/Juni 26.

SPECERIJEN
LONDEN, 10 Mei. (R. B. D.) Specer ü e n.

(Slot). (In pence per lbs.) (Piment in sh. per
Cwt.) Peper Witte Muntok Mei/Juni 4-* V b. k..
Zwarte Singapore Mei/Juni 7J n. Lampong Mei/
Juni 2{j v. Fair Tellecherry loco 4j v. Kruidna-
gelen Zanzib. No. 2 Mei/Juni 9J v. Piment cif
Mei/Juni 112/- n.

RUST
LONDEN, 10 Mei. (R. B. D.) R ij st. (Vrije han-

del.) (Slot) (In sh. per cwt. f.o.b. origine.) Burma
No. 2 Mei/Juni 8/6 gen., Saigon No. 1 Mei/Juni
7/9 gen., Siam Super Mei/Juni 7/9 gen.

OLIËN

HULL, 10 Mei. (R B. D.) Lijnolie. (Door de
regeering vastgestelde prijzen.) (Slot). Loco 47/6Katoenolie" Egypt. 31/lè.

LONDEN, 10 Mei. (R. B. D.) Olie. (Slot). (In
sh. per Cwt.) Lijnolie loco 47/6. Katoenolie Egypt.
ruwe loco 31/lè. Raapolie ruwe loco 44/3, geraff.
loco 46/101. Palmpitolie te Liverpool loco 27/6.
Castorolle le merken loco 57/-, 2e merken loco
55/-. Soyaolie Oriënt ex tank Rott. loco 33/-.
Cocosolie blanke 28/lè, Ceylon loco 28/IJ, Straits
loco 28/lè. Palmolie Lagos cif. in vtn. ISJ, zachte
te Liverpool cif. in vtn. 181. Terpentijn Amerik.
loco vrye handel 53/- v.

GRANEN EN ZADEN
LONDEN, 10 Mei. (R. B. D.) Granen. (Slot).

(In sh. per 480 lbs. bij partijen). De prijzen tus-
schen ( ) z(jn door de regeering vastgestelde ver-
koopsprijzen voor den handel, alles cif.

Tarwe. Manitoba No. 1 Vancouver Mei 32/11 g.
(48/3), id. No. 2 Mei 31/6 g (47/3). Am. Harde
Winter — (45/-). Rosafe 64 lbs. — (38/6). Ba-
russo 62 lbs. Mei/Juni 31/- g. (39/6). Z.-Australië
Mei/Juni 27/6 g. (40/3). W.-Australië (ladingen)
Mei 27/6 g. (40/3). Fransche — (37/6).

Mais. La Plata Mei 13/10è g. (36/-), Juni
14/- g., Juli 14/- g. Z.-Afr. Platte Witte No. 2— (36/-), Ronde «Gele No. 4 — (36/-), ld. No. 6— (36/-).

Gerst. Canada No. 3 Mei — (39/3).
Haver. La Plata — (31/-). Canada No. 2Mei — (36/-).
LONDEN, 10 Mei. (R. B. D.) Oliezaden.

(Slot). (In f per ton). Lijnzaad La Plata Mei
171 g., Juni 171 g., Calcutta Mei/Juni 201 g. Bom-
bay Mei/Juni 21J g. Raapzaad Toria Mei/Juni
17i g. Castorzaad Bombay Mei/Juni 21| g. Ka-
toenzaad Egypt. Zw. Mei/Juni 8è g. Soyaboonen
Mandsj. Mei 14J v., Juni 14è v. Grondnoten Corom.
loco 17J g„ Mei 17J g„ Juni 17è g.

LONDEN, 10 Mei. (R. B. D.) Lijnkoeken.
(Door de regeering vastgestelde prijzen). Londen
2 % loco 108 v., Bombay 30 % lOg.

DIVERSE BUITENLANDSCHE
MARKTEN

LONDEN, 10 Mei.. (R B. D.) Dessicated
Cocosnoot (Vrije handel). Mei/Juni 21 nom.

LONDEN, 10 Mei. (R B. D.) Schellak. (Slot)
(In sb. per Cwt.) Locostemnning vast A. C.
Carnet loco 95/- g. T. N. Orange loco laagste prijs
82/- verk., hoogste prjjs 85/jy.verk.

ADVERTENTIËN.

NOORDWIJK A/ZEE f 3.25 p. (j VoU. pen. plu. !ng roede zorgen'
„DUIM EN DAL" één der groote en Deste zaken, 't Mooiste plekje der
Zuidduinen en dicht bij zee. PINKSTER-WEEKEND f 9.00 per persoon.

BELASTINGZAKEN
P. F. Brinkman. Accountant,

Lid Ned. Inst. van Accountants.
J. de Clercq Zubli, Oud-lnspecteur

der dir. belastingen.
Prinsengracht 644. Telefoon 37734.

N.V. Cultuur Maatschappij
„Panglipoergalih".

Het bestuur bericht, dat op reke-
ning van de winst over het boek-
jaar 1939 een 2de Interimdividend
van 15 %, zijnde ’ 150— N.C. per
aandeel direct betaalbaar is ten kan-
tore der vennootschap, Heerengracht
400, Amsterdam, tegen Inlevering
van dividendbewijs No. 39.

Amsterdam, 11 Mei 1940.

VOOR

RECLAME
DRUKWERKEN
»N GROOTE OPLAGEN
M.V. DRUKKER IJ
JACOB TAK OAHPEÏK
O.Z. Voorburgwal 87-89, Amsf-ardann
T.lefoonnrs. 32983 - 32721 - 33721

VLUGGE LEVERING
ZEERBILLIJKE PRIJS

VEB. TOT OPRICHTING EN
INSTANDHOUDING v. h. PROT.

WED. EN WEEZENFONDS,
Amsterdam.

Leden van bovengenoemde Ver.
worden uitgenoodigd tot bijwoning
der ALG. VERG. op 29 Mei a.s., te
20 uur, Hacquartstraat 16.

Coll. v. Directeuren.

Les commissaire, administrateurs
et administrateur-délégué de la

SOCIBTÉi HOLDING
GÉNÉRALE EUROPÊENNE S.A.,
Boulevard Royal 28, Luxembourg,
annoncent par la présente le trans-
fert du stege social

k Amsterdam, Rokin 6.

Bij thans in kracht van gewijsde
gegaan vonnis der Arrondissements-
Rechtbank te Amsterdam, Eerste
Kamer, d.d. 9 April 1940, gewezen
inzake:

De Burgemeester van de Gemeente
Amsterdam g.g., wonende te Am-
sterdam, als eischer, procureur Mr.
D. K. G. de Jong, tegen:

De N.V. Bouw- en Handelmaat-
schappij „HORA", te Amsterdam,
als gedaagde en

De N.V. Amsterdamsche Hypo-
theekbank, te Amsterdam, als ln-
terveniënte,

18 ONTEIGEND ten behoeve
van de gemeente Amsterdam het
perceel, kadastraal bekend ge-
meente Amsterdam, Sectie S. no. 952.

De Officier van Justitie bij de
Arrondissements-Rechtbank te
Amsterdam:

WASSENBERGH.

INDIEN U ZICH HEDEN ABONNEERT OP HET

HANDELSBLAD
ONTVANGT U DE

.^&@U TOT 1 JUNI A.S.
verschijnende nummers«P GRATIS

De Abonnementsprijs bedraagt voor Nederland
PER WEEK PER MAAND PER KWARTAAL

F. 0.47 F. 2.— F. 6.—

o
j4an de ADMINISTRATIE van
het ALGEMEEN HANDELSBLAD
Postbus 596 Amsterdam

Hiermede verzoek ik U mij met ingang van 1 Junia.s. in te schrijven

!week-kwartaal- van Uw blad, volgens bovenstaand tarief, en
maand-abonnê

mij het Handelsblad gratis toe te zenden tot 1 Juni a.s. (behalve
bij betaling per week).
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NAAM:

ADRES: »

PLAATS:
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BINNENLAND

Gedragsregels en aanwijzingen voor
vaartuigen

Algemeene bekendmaking van den inspecteurgeneraal voor de scheepvaart.
WAARAAN ZICH TE HOUDEN

De inspecteur-generaal voor de Scheep-
vaart heeft de Algemeene Bekendmaking
no. 1 uitgevaardigd, waarbij hij, gelet op
artikel 2 van de in de Algemeene Bekend-
making O. L. Z. no. 27 vervatte veror-
dening, voor den tijd, dat genoemde ver-
ordening van kracht is, ten behoeve van
de scheepvaart de navolgende gedrags-
regels en aanwijzingen heeft vastgesteld.

GEDRAGSREGELS
1. Geldig zoowel overdag als des nachts.

Opvolgen aanwijzingen inspecteur-gene-
raal voor de Scheepvaart.

1. De schipper van een vaartuig is ver-
plicht zich te houden aan de aanwijzin-
gen, welke door of namens den inspec-
teur-generaal voor de scheepvaart zijn of
worden gegeven.

Vaaraan w ij z i n g voor varende
Vaartuigen.

2. De schipper van een vaartuig is verplicht
zorg te dragen dat: met voorzichtigheid wordt
genavigeerd; goed stuurboordswal wordt ge-
houden; goede uitkijk wordt gehouden.

De schipper van een in de vaart zijnd vaar-
tuig is verplicht bij een aanval van vliegtui-
gen of by luchtalarm de va.art te staken en
met het vaartuig, zoo eenigszins mogelijk, bui-
ten het door het doorgaand verkeer gebezigde
gedeelte van het vaarwater c.g. vaargeul ten
anker te gaan of te meren.

Ligplaats.
3. Niet varende vaartuigen moeten zoodanig

gemeerd of ten anker liggen, dat zij de vaart
zoo min mogelijk hinderen (zoo mogelijk bui-
ten het door het doorgaand verkeer gebezigde
gedeelte van het vaarwater c.g. vaargeul).

Het is den schipper van een vaartuig ver-
boden het vaartuig onnoodig te doen stillig-
gen, meren of ankeren binnen een afstand
van 300 meter van objecten, waarop lucht-
aanvallen kunnen worden verwacht, zooals
verdedigingswerken, opslagplaatsen van licht
ontvlambare stoffen, groote bedrijven, brug-
gen, sluizen, stuwen enz.

Opeenhooping.
4. Ter verzekering van de grootst moge-

Hjke veiligheid zijn schippers van vaartuigen
verplicht opeenhooping van vaartuigen zoo-
veel mogelijk te vermijden, daar verspreiding
de beste beveiliging geeft.

Vaartuigen, geladen met licht
Ontvlambare stoffen.

5. Schippers van vaartuigen, geladen met
licht ontvlambare stoffen, moeten, indien af-
gesloten havens aanwezig zgn, zooveel moge-
lijk daarin ligplaats nemen, opdat bij treffers
geen brandende olie zich over het vaarwater
verspreidt. Hierbij zal echter veelal opeen-
hooping niet kunnen worden vermeden.

Lossen en laden.
6. Schippers van vaartuigen zijn verplicht

het lossen en laden zoo te regelen, dat de
vaartuigen zoo kort mogelijk bij gevaar-
aantrekkende objecten blijven liggen.

Signalen.
7. Schippers van vaartuigen zijn verplicht

te zorgen, dat aan boord geen signalen worden
gegeven, als gevolg waarvan verwarring zou
kunnen ontstaan met aan wal te geven seinen
bij luchtalarm.

Geldig des nachts (van een half uur
na zonsondergang tot een half uur voor zons-
opkomst.)

Verkeer.
8. Gedurende den tijd, dat de openbare

verlichting ls gedoofd c.g. afgeschermd
brandt, is alle verkeer te water verboden,
tenzij bij algemeene bekendmaking van
den inspecteur-generaal voor de scheep-
vaart een bepaalde vaarregeling ls vast-
gesteld of een algemeene vaarvergunning
is gegeven, of dat het hoofd van het
district een bijzondere vergunning tot
varen verleend heeft.
Certificaat voor afgeschermde

lichten.
S. Is een vaarvergunning, als bedoeld ln

punt 8, gegeven dan mag de vaart dea nachtsdoor blnnenvaartuigen slechts worden uit-
geoefend, wanneer deze voorzien zijn van een
voor of namens een der districtshoofden afge-
geven certificaat met betrekking tot de in
punt 11 genoemde afgeschermde lichtem, welk
certificaat op eerste aanvraag van «de toe-
zichthebbende ambtenaren aan deze onmid-
dellijk moet worden getoond.

Uitstralen van licht.
10. De schipper van een vaartuig (al

dan niet varend) is verplicht te zorgen,
«dat liet daarbinnen aanwezige licht op
geenerlel wijze uitstraalt en dat geen
lichten aan dek worden getoond, anders"aan of die, welke voor varende vaartui-gen ki punt 11 worden vermeld, óf dat,hetwelk voor stilliggende vaartuigen lnpunt la wordt voorgeschreven
Verlichting varende' blnnen-vaartuigen.

11. De schipper van een varend, door eigen
"mechanische kracht of door een opduwer
voortbewogen binnenvaartuig ia verplicht op
dit vaartuig te doen voeren goed afgeschermde
boord- en heklichten (c.g. stuurlicht bij sleep-
booten). Ook kan gebruik worden gemaakt

van één (c.g. twee) door de scheepvaart-
inspectie goedgekeurde, afgeschermde, ge-
combineerde naviaratielampfen). welke, ten
bewijze van deze goedkeuring, voorzien ls
(zijn) van het inj> merk van die in-
spectie.

De schipper van eer gesleept, gejaagd of
geboomd binnenvaar:uig is verplicht op dit
vaartuig te doen vo«*ren een goed afge-
schermd, ron*dschijn-:r.d wit licht.

De schipper van ee*i veerpont of van een
stoomvaartuig, diens. l*ende in overzetveren,
ls verplicht de voor o«-*e vaartuigen voorge-*
schreven lichten goed Ifgeschermd te doen
voeren.

Verlichting Vrende zeevaar-
tuigen.

12. De schipper van ,en varend zee-
vaartuig op de WesterscU-.de, aen Rotter-
damschen Waterweg ben-^ enstrooms van
<ie bruggen, de Oude Maat net Noordzee-
kanaal en ln de havens, v»]*«> aan dpz€
vaarwaters grenzen en in -Hrecte open
verbinding staan met dez-, vaarwaters,
benevens op de zeevaarwege naar Har.

llngen en Delfzijl, moet de boordllchten en
het hekllcht zoodanig voeren, dat hiervan
geen indruk kan worden verkregen van uit
een vliegtuig.

De schipper van een zeevaartuig op andere
vaarwaters en ln andere havens, dan hier-
boven genoemd, moet zich gedragen naar de
voorschriften, in deze gedragsregels voor bin-
nenvaartuigen gegeven.

Verlichting niet varende vaar-
tuigen.

13. De schipper van een vaartuig, dat ten
anker ligt of gemeerd is, is verplicht een af-
geschermd wit obstakellicht te voeren, Indien
het stilliggende vaartuig een hindernis voor
varende vaartuigen vormt, overigens mag hij
geen enkel licht aan dek doen voeren.

D r ij ve n.
14. Het is den schipper verboden des nachts

een vaartuig voor stroom te laten drijven of
in kanalen en "havens in het vaarwater c*q.
vaargeul te laten liggen.

Zeilen.
15. Het is den schipper verboden des nachts

met een vaartuig te zeilen, tenzij hiertoe door
het districtshoofd vergunning is verleend.

Aanwijzingen.
"Omschryving begrip „schipper".

1. Waar io deze gedragsregels van „schip-
per" wordt gesproken, wordt hiermede by
diens afwezigheid bedoeld: „degene, die hem
als zoodanig vervangt".

Waar in deze algemeene bekendmaking
eenig handelen of nalaten wordt verboden, ls
de schipper evenzeer verplicht er voor zorg te
drager., dat andere zich aan boord van het
vaartuig bevindende personen zich niet aan
zoodanig handelen of nalaten schuldig maken

Bovendien is ieder ander opvarende van het
vaartuig verplicht zich te gedragen naar de
voorschriften, vervat in het hierboven sub 2,
7, 10 en 13 bepaalde.

Vergunningen.
2. De algemeene bekendmaking (bedoeld in

punt 8 van de gedragsregels) wordt door aan-
plakking bekend gemaakt.

Indien voor het bevaren van een vaargeul
een vergunning noodig is, kan deze door het
betreffende districtshoofd worden verleend
namens den Inspecteur-generaal voor de
scheepvaart, hetzij voor één of meer vaar-
waters to*: wederopzeggens (wit formulier),
hetzy voor één of meer vaarwaters voor een
bepaalden tyd (rood formulier).

De belanghebbenden dienen zich voor het
verkrijgen van de hierbedoelde vergunning,
alsmede voor het verkrygen van het ln punt
9 van de gedragsregels bedoelde certificaat
voor afgeschermde lichten, rechtstreeks in
verbinding te stellen met de districtshoofden
c.g. onderdistrlctshoofden.

Stopzetting vaart.
3. Met het oog op vervoeren ten behoeve

van de defensie kan, Indien voor deze ver-
voeren voorrang wordt geëischt, het districts-
hoofd c.g. onderdlstrictshoofd, de vaart van
alle of van bepaalde vaartuigen op bepaalde
vaarwaters tydelyk doen staken.

Dooven van de verlichting van
vaarwaters en havens.

4. De verlichting van vaarwaters en havens
wordt gedoofd, behalve daar, waar een spe-
ciale verlichting, welke van uit de lucht niet
kan worden waargenomen, is ingesteld.

Verlichting van de scheep-
vaartwegen, waarop de vaart ge-
durende den nacht is toegestaan.

5. De speciale afgeschermde verlichting
moet zoodanig zyn, dat van een vliegtuig uit
geen indruk kan worden verkregen van de
lichtbronnen, hetzij rechtstreeks, hetzy via
weerspiegeling in het water.

Buitengewone scheepvaarthindernissen kun-
nen door een afgeschermd wit licht worden
aangegeven.

By bruggen (geen spoorwegbruggen zynde)
en sluizen van vaarwaters, voorzien van een
afgeschermde verlichting, worden, als seln-
verlichting, de volgende lichten getoond, met
dien verstande dat, indien de onder a en c
bedoelde lichten slechts aan één zyde van de
doorvaartopening worden getoond, de sein-
verllchtlng, als bedoeld onder b, achterwege
biyft:

a. als de sluis of brug gesloten is of als de
sluis of brug open is, doch de in- of doorvaart
niet vry is. een rood afgeschermd licht, hetzy
aan één, zoo mogelyk aan stuurboordszyde,
hetzy aan elke zyde van de doorvaartopening;

b. als de sluis of brug geopend wordt, doch
de doorvaart nog niet vrij is, een afgeschermd
groen licht aan de ééne en een afgeschermd
rood licht aan de andere zyde van de door-
vaartopening;

c. als de sluis of brug open en de in- of
doorvaart vry is, een afgeschermd groen licht,
hetzy aan één, zoo mogelyk aan stuurboords-
zyde, hetzy aan elke zijde van de doorvaart-
opening.

Deze seinllchten van bruggen hebben geen
betrekking tot de vaartuigen, welke onder
een gesloten brug kunnen doorvaren. Voor
deze vaartuigen is de doorvaart onder de ge-
sloten brug alleen verboden, indien onder de
brug in de doorvaartopening een afgeschermd
rood licht wordt getoond.

Waar de seinllchten niet voldoende de door-
vaartopening aangeven, zal een eerste ducdalf
of het begin van een remmingswerk met een
geel afgeschermd licht worden gemarkeerd.

Van de spoorwegbruggen zal de normale
verlichting, ten behoeve van de scheepvaart,
afgeschermd blyven branden.

De nachtelijke seingevlng by sluizen, aan-
gevende waterpeil, spuien, gety enz., wordt
gedoofd.

Ook de normale terreinverlichting by brug-
gen, sluizen enz. wordt gedoofd.

Wyze van afschermen.
6* De scheepvaartnavigatiellchten moeten

zoodanig zyn afgeschermd, dat:
!" een gerichte lichtbundel ontstaat over het

voorgeschreven aantal streken;
2. de spreiding van het licht boven hethorizontale vlak niet grooter ls dan één optien;
3. de spreiding van het licht onder het hori-

zontale vlak zoodanig is, dat de gerichte licht-
bundel het wateroppervlak niet treft op eenafstand, kleiner dan 200 m van de lichtbron af,
doch op een afstand van 200 m wel zichtbaar
is vanaf een punt, gelegen 2 m boven het
wateroppervlak.

Uitstralen van licht.
7. Licht van vaartuigen moet geacht wor-

den uit te stralen, indien oorspronkelijk hier-
van afkomstige stralen op grooteren afstand
dan 500 m zichtbaar zijn.

Dit geldt echter niet voor de afgeschermde
navigatieliohten; deze moeten ten minste op
1000 m zichtbaar zijn.

Deuren of andere afsluitingen, welke ver-

binding geven naar buiten of naar ruimten,
welke niet naar buiten zijn afgesloten, mogen
geen licht doorlaten; zoo noodig moeten gor-
dijnen worden aangebracht, opdat geen licht
naar buiten uitstraalt, wanneer de deur of
andere afsluiting wordt geopend (licht-
sluizen).

Aansprakelijkheid.
8. Door de overheid wordt geenerlei

aansprakelijkheid aanvaard voor schade,
welke uit bovenvermelde voorschriften
voortvloeit.

9. Deze algemeene bekendmaking
wordt afgekondigd door plaatsing in de
„Nederlandsche Staatscourant".

Zij ls van kracht onmiddellijk na deze
afkondiging.

STOPZETTING VAN DE
POSTBESTELLING

In verband met den oorlogstoestand zal
tot nadere aankondiging geen briefpost
worden besteld Ook de post voor busrecht-
houders wordt niet uitgegeven. De bestel-
ling van periodieken en couranten zal ech-
ter zooveel mogelijk worden beproefd.

DISTRIBUTIEGOEDEREN

Dispensaties en vergunningen ingetrokken.
De minister van Handel, Nijverheid en

Scheepvaart heeft, gebruik makende van de
bevoegdheden, hem verleend bij de distributie-
wet 1939, alle dispensaties en alle vergunnin-
gen, welke door de directeuren der rijks-
bureaux voor de nijverheid zijn verleend, in-
getrokken, voor zoover deze betrekking heb-
ben op den verkoop en de aflevering van
dfstributiegoederen, anders dan door den
detailhandel.

Deze intrekking heeft derhalve betrekking
op de dispensaties en vergunningen, welke zijn
uitgegeven door de navolgende rflksbureaux:
Rijksbureau voor wol en lompen, Rjjkstextiel-
bureau, Rijksbureau voor huiden en leder,
Rijksbureau voor genees- en verba ndmidde-
len, Rijksbureau voor papier, Rijksbureau voor
rubber, Rijksbureau voor aardolieproducten,
Rijksbureau voor metalen, Rijksbureau voor
chemische producten, Rijkskolenbureau, Rijks-
bureau voor bouwmaterialen.

Voor den verkoop en de aflevering van
distributiegoederen, voor zoover deze niet ge-
schiedt door den detailhandel aan den uit-
eindelijken consument, is derhalve van heden
af een nieuwe vergunning van den directeurvan één der genoemde rijksbureaux ver-
eischt.

OORLOGSTOESTAND IN
SURINAME

(Van onzen correspondent.)

Paramaribo, 10 Mei.
De gouverneur van Suriname heeft

hedenochtend in een indrukwekkende rede
tijdens een vergadering van de Staten en
in tegenwoordigheid van den raad van
bestuur en de hoofdambtenaren mededee-
ling gedaan van het feit, dat de oorlogs-
toestand is afgekondigd.

NEDERLANDSCHE BELANGEN IN
DUITSCHLAND EN DENEMARKEN

De Zweedsche regeering heeft toegestemd
ln het verzoek van de Nederlandsche regeering
om de Nederlandsche belangen in Duitschland
en Denemarken te vertegenwoordigen.

MIJ. TOT BEVORDERING OER
GENEESKUNST

Het hoofdbestuur der Nederlandsche Maat-
schappij tot bevordering der geneeskunst
heeft — gelet op de huidige omstan-
digheden — besloten zijn mandaat v/eer op
te nemen, in verband met de motie van ver-
trouwen, met algemeene stemmen aangeno-
men in de buitengewone algemeene vergade-
ring, gehouden op 4 Mei.

BEPERKING INKOOP
LEVENSMIDDELEN

Men mag niet meer dan
voor het verbruik op

één dag inslaan.
De ministers van Handel, Nijver-

heid en Scheepvaart en van Landbouw
en Visseherij maken bekend, dat het
met ingang van gisteren, Vrijdag 10
Mei 1940, een ieder ten strengste ver-
boden is van alle levensmiddelen en
van alle andere voor dagelijksch huis-
houdelijk verbruik bestemde artikelen
per dag meer in te slaan dan de hoe-
veelheid, benoodigd voor het gezins-
verbruik gedurende één dag.

Ook is het aan winkeliers, die deze
goederen verhandelen, ten strengste
verboden daarvan per dag meer aan
hun klanten af te leveren, dan de voor
het gezinsverbruik gedurende één dag
benoodigde hoeveelheid. De winkeliers
zyn verplicht bij elke aflevering in
tweevoud een afleveringsbewijs uit te
schrijven, hetwelk vermeldt namen
van winkelier en klant, benevens van
aflevering.

Dit biljet vermeldt namen van winkelier en
klant, dag van aflevering, alsmede soort en
hoeveelheid der geleverde goederen. Beide
exemplaren van het afleveringsbewr' moe-
ten door of namens den winkelier zy* mder

teekend. De winkelier geeft het eene exem-
plaar van dit afleveringsbewys mede aan den
klant, of laat dit tegeiyk met de goederen aan
den klant bezorgen en behoudt zelf het andere.

Het vervoer der goederen, zonder dat deze
vergezeld zyn van het aan den klant uitge-
reikte of voor hem bestemde afleverings-
bewys, is verboden. Zoowel winkelier als klant
moeten het afleveringsbewys gedurende ten-
minste drie maanden zorgvuldig bewaren om
by controle te toonen.

Voor het geval winkeliers zouden
weigeren uit hun voorraad de voor ge-
zinsverbruik gedurende een dag benoo-
digde hoeveelheid af te leveren, zal de
overheid onmiddellijk gebruik maken van
haar bevoegdheid om den winkelvoorraad
in bezit te nemen, ten einde dezen ter
beschikking van de bevolking te stellen.

Ten slotle wordt bekend gemaakt, dat
het tot nadere aankondiging een ieder
ten strengste verboden is goederen, van
welken aard ook, — dus ook alle andere
goederen dan de voor huishoudelijk ge-
bruik bestemde — te verkoopen voor of
te koop aan te bieden, dan wel te ver-
huren of te huur aan te bieden tegen
hoogere prijken dan dc op Donderdag 9
Mei j.l. geldende.

Met nadruk wordt er de aandacht op geves-
tigd, dat by overtreding van de bovengenoem-
de verbodsbepalingen zoowel de kooper als de
leverancier kunnen gestraft worden met ge-
vangenisstraf van ten hocgste 4 jaar, met
verbeurdverklaring der betreffende goederen.

HOE HET BANKENMORATORIUM WERKT

Mededeeling ter toelichting van den
deviezennoodmaatregel.

UITVOERVERBOD GOUD

In aansluiting aan het bericht, waarin
gemeld is, dat bij K. B. van 10 Mei 1940
een deviezennoodmaatregel is afgekon-
digd en het „besluit bankenmoratnrium"
kan nog het volgende worden medege-
deeld.

Gisteravond is verschenen Staatsblad
No. 484 besluit van 10 Mei 1940 tot het
heffen van een deviezennoodmaatregel
voor het Rijk in Europa.

Dit besluit is genomen op grond van de
overweging, dat het in verband met de
doelmatige voorziening in de behoefte
aan deviezen noodzakelijk is, eenige con-
servatoire maatregelen te treffen.

De voornaamste artikelen van dit Staats-
blad zijn de volgende:

Artikel 1.
Voor de toepassing van ■ dit besluit wordt

verstaan onder:
1. Ingezetenen:
a. De binnen het Koninkrijk wonende of kan-

toorhoudende natuurlijke personen;
b. De binnen het Koninkrijk gevestigde of

kantoorhoudende rechtspersonen;
2. Niet-lngezetenen:
De natuurlijke en rechtspersonen niet val-

lende onder de omschrfl vin-g van ingezetenen;
3. Goud:
Gouden munten, gouden muntmateriaal en

onbewerkt goud;
4. Betaalmiddelen:
Metaal- en papiergeld, bankbiljetten en

soortgelijke betaalmiddelen met uitzondering
van gouden munten;

5. Geldswaardlge papieren:
Cheques, wisselbrieven, promessen en soort-

gelijke geldswaardige papieren met uitzonde-
ring van betaalbaar gestelde coupons, divi-
dendbewijzen en effecten.

6. Effecten:
Inschrijvingen in schuld- en aandeelen-

registers, obligaties, pandbrieven, aandeelen,
winstbewijzen en soortgelijke waardepapieren
met de daarby behoorende talons, coupons en
dividendbewijzen

7. Vorderingen:
Dadelgk en niet dadelijk opelschbare depo-

sito's, saldi in rekening-courant en soortge-
lijke vorderingen zoomede in schulden.

8. Uitvoer:
Alle uitvoer, anders dan wederuitvoer ln

doorvoer, benevens: a. het ten uitvoer aan-
geven aan ambtenaren van den betrokken be-
lastingdienst;

b. Het ten uitvoer naar het buitenland aan
een ondernemer van vervoer aanbieden van de
desbetreffende zaken.

c. Het opnemen, aanbrengen of aanwezig
hebben van de desbetreffende zaken, waarvan
het niet aannemelijk is dat zij bestemd zijn
om binnenslands te blijven in, aan of op eenig
vervoermiddel, terwijl het zich bevindt op of
buitenwaarts van de plaats waar het, alvo-
rens naar het buitenland te vertrekken, door
ambtenaren van den betrokken belastingdienst
moet worden uitgeklaard.'

d. Het opnemen, aanbrengen of aanwezig
hebben van de desbetreffende zaken, waarvan
het niet aannemelijk is, dat zfl bestemd zijn
om binnenslands te blijven, ln, aan of op
een tot opstijging gereed luchtvaartuig of een
kennelijk tot vertrek naar het buitenland be-
stemd ander vervoermiddel.

Artikel 2.
1. Voor de toepassing van dit besluit wor-

den als binnenlandsch beschouwd:
1) Betaalmiddelen, voor zoover zij in het

geheele Koninkrijk of in een der gebiedsdee-
len de hoedanigheid van wettig betaalmiddel
bezitten,

2) Geldswaardige papieren, effecten en
vorderingen, voor zoover zij uitsluitend be-
taalbaar zijn binnen het Koninkrijk en de
schuldenaar Ingezetene is.

3) Andere onlichamelijke zaken, voor zoo-
ver de daaruit voortvloeiende, rechten op be-
taling uitsluitend jegens ingezetenen kunnen
worden geldend gemaakt.

2. Alle andere betaalmiddelen, geldswaar-
dige papieren, effecten, vorderingen en an-
dere onlichameiyke zaken worden voor de toe-

passing van dit besluit als buitenlandsch be-
schouwd.

Artikel 3.
Aan ingezetenen wordt tijdelijk verboden

te beschikken over, te bezwaren en te ver-
vreemden:

a. goud, b. buitenlandsche betaalmiddelen,
c. buitenlandsche geldswaardige papieren, d.
buiten het Koninkrijk berustende effecten, e.
buitenlandsche vorderingen, f. andere buiten-
landsche onlichamelijke zaken, g. buiten het
koninkrijk berustende of gelegen roerende en
onroerende goederen, h. binnen het Konink-
rijk berustende niet in het vrije verkeer in-
gevoerde roerende goederen.
Artikel 4.
1. Voor zoover zulks geschiedt ten gunste

van niet-ingezetenen of ten gunste van inge-
zetenen voor rekening van niet-ingezetenen
wordt aan Ingezetenen tijdelijk verboden:

le. te beschikken over, te bezwaren en te
vervreemden: a. binnenlandsche betaalmid-
delen, b. binnenlandsche geldswaardige pa-
pieren, c. binnen het Koninkrijk berustende
effecten, d. binnenlandsche vorderingen, e.

.andere binnenlandsche onlichamelijke zaken,
f. binnen het Koninkrijk berustende of gele-
gen roerende en onroerende goederen.

2. Aval te geven en borgtocht of andere
persoonlijke zekerheid te stellen.

11. Het bepaalde in het vorige lid is niet
van toepassing ten aanzien van het beschik-
ken over binnenlandsche betaalmiddelen tot
ten hoogste honderd gulden per dag en over
binnen het koninkrijk berustende roerende
goederen, een waarde van honderd gulden niet
te boven gaande, ten gunste van binnen het
Koninkrijk vertoevende niet-ingezetenen.

'Artikel 5.
I. Aan niet-ingezetenen wordt tijdelijk ver-

boden te verkrijgen, te beschikken over, te
bewaren en te vervreemden: 1. a. goud, b. be-
taalmiddelen, c. geldswaardige papieren, d.
effecten, e. vorderingen, f. andere onlichame-
lijke zaken, alleen voor zoover ztf of de docu-
menten, waarin z(j zijn belichaamd, binnen het
Koninkrijk berusten.

2e binnen het koninkrijk berustende of ge-
legen roerende en onroerende goederen.

11. Het bepaalde in het vorige lid is niet van
toepassing ten aanzien van binnen het konink-

] rijk vertoevende niet-ingezetenen voor zoover
betreft het verkrijgen van en het beschikken
over binnenlandsche betaalmiddelen tot ten
hoogste honderd gulden per dag, het beschik-
ken over buitenlandsche betaalmiddelen, bui-
tenlandsche geldswaardige papieren en bui-
tenlandsche vorderingen, een waarde van hon-
derd gulden per dag niet te boven gaande, en
het verkrijgen van en beschikken over binnen
het koninkrijk berustende roerende goederen,
een waarde van honderd gulden niet te boven
gaande.

111. Aan ingezetenen wordt tijdelijk verbo-
den mede te werken aan by dit artikel verbo-
den handelingen van niet-ingezetenen.

Artikel 6.
I. de uitvoer van: a. goud; b. betaal-

middelen; c. geldswaardige papieren; d.
effecten; e. andere documenten, waarin
vorderingen zyn belichaamd, is tydelyk
verboden.

11. Het bepaalde in het vorige lid ls niet van
toepassing.

1. Ten aanzien van ingezetenen, die het
koninkrijk verlaten voor zoover betreft betaal-
middelen een waarde van vyf honderd gulden
niet te boven gaande;

2. Ten aanzien van niet-ingezetenen, die het
koninkrgk verlaten voor zoover betreft: a. be-
taalmiddelen en geldswaardige papieren, een
waarde van duizend gulden niet te boven
gaande; b. den wederuitvoer van in het reizi-
gersverkeer gebruikeiyke documenten, waarin
vorderingen zyn belichaamd.
Artikel 7.
De bepalingen van de artikelen 3 en 6 zyn

niet van toepassing op De Nederlandsche Bank
N.V., de Javasche Bank, de Surinaamsche
Bank N.V. en de Curacaosche Bank voor zoo-
ver betreft in die artikelen bedoelde waarden,
welke zy bezitten voor eigen of elkanders
rekening dan wel voor rekening van het Rijk
of van een der rechtspersonen Nederlandsch-
Indië, Suriname of Curacao.

Artikel 8.
Dit besluit treedt in werking op het tydstip

zgner afkondiging.

* *
Verder ls verschenen Staatsblad no. 453

besluit van 10 Mei 1940, tot het nemen van
een besluit bankenmoratorium.

Dit besluit is gegrond op de overweging,
dat het noodzakeiyk is ln de tegenwoordige
buitengewone omstandigheden de vrye be-
schikking over de by banken en soortgelijke
Instellingen uitstaande gelden voorloopig aan
zekere, aan het algemeen belang ontleende
beperkingen te onderwerpen.

De voornaamste bepalingen van dit besluitzyn:
Artikel 1.
De bepalingen van dit besluit zijn, voor zoo-

ver niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vantoepassing op: a. alle ondernemingen en in-
stellingen, tot wier bedrijf behoort het ter be-schikking houden van gelden ten behoe**e enten name van rekeninghouders, onverschilligof al dan niet het woord „Bank" in den naamder onderneming of instelling voorkomt. Ingeval van twyfel of een bedrijf al dan niet eenonderneming is als bedoaU in de voorafgaan-dezinsnede beslist onze minister van financiön;b diensten als bedoeld ln de Girowet (Staats-blad 1923 no. 307).

Artikel 2.
1. Over de met Ingang van 10 Mei 1940uitstaande gelden by onderneming-en. instel-lingen, diensten, als bedoeld in artikel 1, zaldoor rechthebbenden slechts vryeiyk kunnenworden beschikt in de mate en op de wyze,

als door onzen minister van Financiën, metinachtneming van het in de volgende leden
van dit artikel bepaalde, zal worden vastge-
steld.

2. Rechthebbenden behouden steeds de vrye
beschikking over ten minste 3 % per maandvan het totaal van hun met Ingang van 10Mei 1940 opeischbaar tegoed of over ten min-
ste ’ 50 per week.

3. Eveneens biyft de vrye beschikking voor
rechthebbenden over de hun toekomende gel-
den bestaan, voorzoover deze benoodigd zyn
voor: a. betaling van loonen, salarissen en
dergelijke aan personen: in dienst van recht-
hebbenden, alsmede voor betalingvan huren en
pachten; b. betaling van belastingen, accyn-
zen en dergeiyke en in het algemeen voor an-
dere betalingen aan den staat en aan andere
publiekrechteiyke lichamen; c. voldoening aan
verplichtingen uit hoofde van de sociale wet-
geving, alsmede voor betaling van pensioenen,
d. betaling van verzekeringspremies; e. vol-
doening aan verplichtingen, door een gerech-
telijk vonnis aan rechthebbende opgelegd, als-
mede ter betaling van gerechtelijke kosten,
enz., f. betaling van noodzakelijke kosten tot
handhaving van een rechthebbende toekomen-
de rechten e. d.

4. De in artikel 1 bedoelde ondernemingen
inst '«ase-r* «n difnr'r— ""-'*

gen, dat de noodige bewysstukken worden
overgelegd, waaruit biykt, dat de aangevraag-
de bedragen noodig zyn voor de doeleinden, als
bedoeld in lid 3, sub a tot en met f van dit
artikel. Zoo mogelijk zien zy toe. dat deze be-
dragen ook metterdaad voor genoemde doel-
einden worden besteed.

5 In geval van twijfel by de uitvoerine van
het onderhavige artikel beslist onze minister
van financiën, met recht voor dezen de beslis-
sing ln handen te geven van een door hem ln
het leven te roepen instantie.

Artikel 3.
Een leder Is verplicht tot geheimhouding

van al hetgeen hem in verband met de
uitvoering van deze wet ls bekend gewor-
den.

Artikel 4.
1. Hy, die opzetteiyk de by artikel 8

opgelegde geheimhouding schendt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste zes honderd gulden.

2. Hy. aan wiens schuld schending van de
by artikel 3 opgelegde geheimhouding te
wijten is, wordt gestraft met hechtenis van ten
hoogste drie maanden of geldboeten van ten
hoogste drie honderd gulden.

Artikel 5.
Dit besluit kan worden aangehaald als „Be-

sluit Bankenmoratorium".

NEDERLANDERS EN BELGEN IN
DE VEREENIGDE STATEN

Bieden hun diensten als
vrijwilligers aan bij de

consulaten.
Reuter meldt uit New Vork: Nederlandscheen Belgische onderdanen hebben vandaag de

consulaten hunner landen ln New Vork en
andere Amerikaansche steden belegerd om hun
diensten aan te bieden voor het Nederlandsche
leger. De consulaten ln New Vork deelden
den vrijwilligers mede, dat zy niet in staat
waren geweest verbinding te krygen met hun
Regeeringen sedert het begin van den Duit-
schen aanval. Hun was nog niet opgedragen
vrywilligers aan te nemen.

MILITAIR GEZAG EN DE
POSTERIJEN

De Opperbevelhebber van Land- en Zee-
macht heeft bepaald, dat de Postwet wordt
gewijzigd in dier voege, dat " aan deze wet
wordt toegevoegd een artikel luidende: het
militair gezag kan ten aanzien van het ver-
voer, de behandeling en de uitreiking van het-
geen aan de zorg der Posterijen of eenig ander
openbaar middel van vervoer is toevertrouwd,
verrichten of doen verrichten wat het in het
militair belang noodzakelijk oordeelt.

Deze wetswyziging zal worden afgekondigd
door middel van den radio-omroep. Zij treedt
in werking onmiddellijk nadat zij per radio
zal zijn omgeroepen.

„NIEUW AMSTERDAM" TERUG
NAAR NEW YORK

Havas meldt uit New Vork:
De Holland Amerika Lijn deelt mede, dat

het mailschip „Nieuw Amsterdam", dat op
4 Mei was uitgevaren met tweehonderd pas-
sagiers aan boord voor een kruistocht in de
Caraibische Zee, bevel heeft gekregen on-
middeliyk naar New Vork terug te keeren.

NEDERLANDSCHE EN BELGISCHE
SCHEPEN

OP ZEE
Reuter meldt uit Londen:
Er zijn aanwyzingen uitgegeven aan alle

Belgische en Nederlandsche schepen, die raar
België of Nederland of Duitschland onderwegzyn, om terstond op te stoomen naar de naast-
bijzijnde Engelsche of Fransche haven voor
het ontvangen van instructies. De Belgische
en Nederlandsche schepen met andere be-
stemmingen moeten hun reis voortzetten.

NEDERLANDSCH WATERVLIEGTUIG
GEDAALD OP BRIGHTON

Havas meldt uit Londen:
Een groot Nederlandsch watervliegtuig isop zee gedaald voor de kust van Brighton.

Het schynt, dat een van de dryvers doorkogels is getroffen tydens het vliegen overBelgië en dat de bestuurder het beter oor-deelde niet te pogen Shoreham te bereiken.Noch de bestuurders, noch de passagiers wa-ren gewond. In het toestel zaten een lid vanhet Belgische gezantschap in Nederland enzijn secretaris. Zij begaven zich, by aankomstin Londen, dadeiyk naar de Nederlandschelegatie.

POSTVERKEER MET ENGELAND
TIJDELIJK GESTAAKT

De Engelsche minister van Posteryen heeft
hedenavond bekend gemaakt, dat tydelyk
de diensten, met inbegrip der luchtdiensten ender postehèque-diensten, met Nederland, Belgiëen Luxembur* gestaakt worden.

DE ZEEREIS NAAR INDË
De Stoomvaart -Maatschappy „Nederland"

deelt mede:
Passagiers geboekt voor het ms. „Johan vanOldenbarnevelt", die ten spoedigste naar Indië

zouden willen vertrekken, kunnen daartoe wel-
-I'cht nog gelegenheid krygen. Gegadigden
dienen zich "-t-o-ipeochtt-nd, 1'
mei* "**ar;\, **'-»

(Ingezonden MededeelinaJ

Restaurant DORRIUS
N. Z. Voorburgwal b.h. Spul, Amittrdam.
PLATS OU JOUR EN è LA CARTi
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MILITAIRE JUSTITIE TE VELDE
Krijgsraden te velde ingesteld met ingang

van heden 11 Mei.
Gisteren is afgekondigd Staatsblad 283

houdende een K. B. van 10 Mei 1940 tot
het vaststellen van regelen met betrek-
king tot de instelling van een militaire
justitie te velde. *
In dit K. B. wordt bepaald:
Artikel 1.
Met ingang van een, naar behoefte voor

ieder hunner door de Kroon te bepalen datum
zullen de commandeerende generaals als be-
doeld in artikel 2 van dit besluit, telkens naar-
mate de dienst zulks vorderen of gedogen zal.
vanwege de Kroon een of meer krygsraden te
velde alsmede een of meer officieren-commis-
saris en officieren-secretaris benoemen.

Artikel 2.
Als commandeerende generaals, in den zin

van artikel 243 van de „Regtspleging by de
Landmagt" en ln den zin van dit besluit wor-
den beschouwd:

le de opperbevelhebber van land- en zee-
macht;

2e. de commandant van de vesting Holland,
de commandant van de stelling van Den Hel-
der, de commandant ln Zeeland en de terri-
toriale bevelhebbers:

3e. De front-commandanten van de vesting
Holland;

4e. de commandant van het veldleger;
se. de legerkorps-commandanten;
6e. de divisie-commandanten;
7e. de brigadecommandanten;
Be. de commandant der luchtverdediging;
9e. de commandanten der luchtverdedigings-

kringen:
Artikel 3.
1. Voor de toepassing van dit besluit worden

geacht mede onder de bevelen van een com-
mandeerenden generaal te staan die militairen
of onderdeelen, welke bij besluit van den op-
perbevelhebber van land- en zeemacht — voor
wat de militaire-justitie betreft — onder de
bevelen van dien commandeerenden generaal
zyn gesteld.

2. Behoudens het bepaalde by het laatste
lid van dit artikel wordt voor de toepassing
van dit besluit onder rechtsgebied van een
commandeerenden generaal, behalve het ge-
zags-, legerings- of operatiegebied van dien
commandeerenden generaal, mede begrepen
het gezags-, legerings- of operatiegebied van
de commandanten der in het eerste lid van dit
artikel bedoelde onderdeelen.

3. Voor de toepassing van dit besluit wor-
den de commandant der luchtverdediging en
een commandant van een luchtsverdedigings-
kring geacht geen rechtsgebied te hebben .

Artikel 4.
1. Onverminderd het bepaalde bij de para-

grafen 1 t/m 3 van titel 8 van de invoerings-
wet-militair straf- en tuchtrecht oordcelen de
krijgsraden te velde by uitsluiting;

a. over de strafbare feiten begaan door per-
sonen, die behooren tot of vergezellen of vol-
gen onderdeelen. welke onder de bevelen staan
van den commandeerenden generaal, die denkrijgsraad heeft benoemd;

b. over de strafbare feiten, als bedoeld in
artikel 78 der Invoeringswet militair strat-
en tuchtrecht, begaan door niet-militalren
binnen het rechtsgebied van den commandee-
renden generaal, die den krygsraad heeft be-
noemd;

c. over de strafbare feiten, door krachtens
letter a. van dit lid aan de rechtsmacht van
andere krygsraden te velde onderworpen per-
sonen, begaan ln het rechtsgebied van den
commandeerenden generaal, die den krygs-
raad heeft benoemd;

2. de rechtsmacht van de krygsraden te
velde wordt bepaald na het tydstlp, waarop
het strafbare feit is gepleegd.
Artikel 5.
1. Indien meer dan een krygsraad te velde

bevoegd is van eenzelfde feit kennis te nemen,
geschiedt zulks by voorrang door den krach-
tens letter a. van artikel 4 van dit besluit
bevoegden krygsraad, welke is benoemd door
den hiërarchiek laagst geplaatsten comman-
deerenden generaal.

2. Indien meer dan een krygsraad te velde
uitsluitend krachtens de letters b of c van
artikel 4 van dit besluit tot kennisneming van
eenzelfde feit bevoegd is, geschiedt zulks by
voorrang door den krygsraad, benoemd door
den commandeerenden generaal, die in
artikel 2 van dit besluit onder het hoogste
nummer is gerangschikt.

Is ook na toepassing van de vorige leden
van dit artikel nog meer dan een krygsraad
te velde tot kennisneming van eenzelfde feit
bevoegd, dan geschiedt zulks by voorrang
door den krygsraad, waarby de zaak het eerst
aanhangig is gemaakt.
Artikel 6.
Indien niet kan worden vastgesteld, welke

krygsraad te velde bevoegd is van een straf-
baar feit, begaan door een aan de rechtsmacht
van de krygsraden te velde onderworpen per-
soon, kennis te nemen alsmede in geval de
berechtiging door den, overeenkomstig het be-
paalde by artikel 5 van dit besluit bevoegden,
krygsraad te velde naar het oordeel van den
opperbevelhebber van land- en zeemacht be-
zwaren met zich brengt, kan deze op verzoek
van den meest gereeden commandeerenden
generaal een krygsraad te velde aanwyzen ten
einde met uitsluiting van iederen anderen
krygsraad te velde het betreffende feit ta
berechten.

Artikel 7.
Dit besluit treedt terstond in werking.
Het kan worden aangehaald als „Organi-

satie-besluit rechtspleging te velde 1940".

* *
Voorts la gisteren afgekondigd Staatsblad""

no. 284 houdende een K. B. van 10 Mei 1940
tot het vaststellen van een datum, als bedoeld
ln artikel 1 van het organisatie-besluit rechts-
pleging te velde 1940.

In dit K. B. wordt bepaald, dat voor: a.
den commandant van de vesting Holland, b.
den commandant van het veldleger, c. den
commandant van 't le legerkorps, d. den com-
mandant van het 2e legerkorps, e. den com-
mandant van het 3e legerkorps, f. den com-
mandant van het 4e legercorps, g. den com-
mandant van de stelling Den Helder, ln hunne
hoedanigheid van commandeerend generaal
als bedoeld in artikel 243 van de „regtsple-
ging bij de landmagt" en in het organisatie-
besluit ..regtso'esrlner by de landmagt" en ln
het organisatiebesluit „regtspleging te velde
1940", als datum met ingang waarvan zij een
of meer krygsraden te velde zullen benoemen
wordt vastgesteld: 11 Mei 1940.

* w
m

Bg K. B. van 10 Mei zg'n benoemd bij die
krygsraden te velde met in?an? van den dag
van irid'.ensttredtag: 1. tot auSte-UT-militair te
velde, de res. kap. der artil'lark**. mr. G. W.
Bennier; de res. kap. der grenadiers, mr. H*
F. Verveen; de re***!, kap. van al*?, dienst, mr*
Z. Heimeos Visser; de res. kap* van alg.

-<, mr. ■' 4jTC TJ. Doornbos; de res. kap.
o a "-nt* . Kanteen * -lo res. kap.

"fi i» >. D. ca.

de res. kap. van alg. dienst, mr. G. H- L.
Arriens ©n de res* kap. van aig. dienst, mr.
D. J. van Gilse.

2. Tot auditeur-miilitair te velde — plaats-
vervanger —: de kap. der infanterie, mr. A-
F. Steffen; de res. kap. der infanterie, mr. A.
Beets; de kap. der infanterie, mr. P. M. C.
J. Hamer; de res. kap. van alg. dienst, mr.
J. J. van den Berg; de res. kap. der artil-
lerie, mr. W. F. Schokking; de res. kap. der
infanterie mr. A. H. M. H. Receveur; de res-
kap. v. aig. dienst, mr. R. W. J. C. van den
Wal Bake; de res. kap. van alg. dienst, mr.
J.

%van Ginhoven: de res. kap. van alg. dienst,
mr. E. J. Mulder en de res. kap. van alg.
dienst, mr. F. Kool.

Militair advies voor de
burgerbevolking

Men meldt ons van militaire zijde:
De oorlog woedt thans binnen onze

grenzen. leder dient daarom in al zijn ge-
dragingen te toonen, dat hij ten volle
doordrongen is van den gruwelijken ernst
van den nieuwen toestand.

Elke verplaatsing van personen, die niet
strikt noodzakelijk is, of niet door de
autoriteiten wordt bevolen, moet ver-
meden worden. Tracht njet u naar ver-
wanten of vrienden, die elders vertoeven,
te begeven. Blijft zooveel mogelijk in huis
en verlaat u op de door de overheid voor
uw veiligheid getroffen voorzieningen.
Bedwing uw nieuwsgierigheid als het ooit
in uw woonplaats tot een intocht van den
vijand mocht komen, dit is in het belang
van uw eigen veiligheid. Vertrouw er
echter op, dat de Nederlandsche weer-
macht in staat zal zijn u te behoeden.

ACHTTIEN DUITSCHE
SCHEPEN BEZET

IN INDIË
Een vaartuig zinkende.

Aneta verneemt officieel, dat van de
negentien ln Indië aanwezige Duitsche sche-
pen, die by het uitbreken van den oorlog in
September een toevlucht zochten ln de Indi-
sche havens, achttien zyn bezet, één vaartuig,
de „Sophie Rickmers" te Sabang, verkeert in
zinkenden toestand.

Eén radioprogramma
Nieuwe regeling tusschen de
omroepvereengingen.
De vier Nederlandsche omroep vereeni-

gingen zijn in overleg met de Regeering
overeengekomen, dat eiken dag slechts
één omroepvereeniging belast zal zijn met
de verzorging van het programma, zulks
met uitzondering van de Zondagen, waar-
op een gedeelte van den zendtijd is afge-
staan aan de N. C. R. V., K. R. O. en
V. P. R. 0., ter verzorging van godsdien-
stige uitzendingen.

Deze nieuwe regeling gaat heden 11
Mei in. Op dezen Zaterdag zal de
A. V. R. O. volledig voor het programma
zorg dragen. Maandag a.s. wordt deze
taak den K. R. O. toevertrouwd, Dinsdag
de N. C. R. V., den dag daarop de V. A.
R. A. Deze volgde A. V. R. 0., K. R. 0.,
N. C. R. V., V. A. R. A. zal tot nader
order gehandhaafd blijven.

DUITSCHERS OP CURAÇAO
GEINTERNEERD

Bemanning poogt vergeefs
schepen tot zinken

te brengen.

Uit Willemstad meldt Reuter. De opvaren-
den hebben vanochtend een poging gedaan om
drie Duitsche schepen, die een toevlucht had-
den gezocht naby Willemstad tot zinken te
brengen.

De bemanningen staken de „Patricia", een
schip van 3979 ton en de „Alemania", een
schip van 1383 ton, in brand. De branden zyn
thans vrijwel gebluscht. De bemanning van
de „Henry Hom" opende de luiken van dit
schip, dat 3164 ton meet. Doch deze luiken
werden daarna gesloten. Andere Duitsche
schepen zyn in veiligheid. Alle Duitschers zyn
geïnterneerd.

DUITSCHERS IN SURINAME
GEARRESTEERD

Aneta meldt uit Paramaribo:
In een plechtige zitting van de Koloniale

Staten heeft de «Gouverneur persoonlijk mede-
deeling gedaan van het uitbreken van den
oorlog in Nederland.

Hy deed hierby een beroep op aller samen-
werking, zoowel in als buiten de koloniale
staten, om trouw te blyven aan onze vorstin
en aan het vaderland.

Alle hier bevindende Duitschers zyn ge-
ïnterneerd.

De bemanning van het Duitsche schip
„Goslar" heeft getracht om het schip tot zin-
ken te brengen.

GEEN VOETBAL OP DE
PINKSTERDAGEN

Hoewel ten overvloede, wordt namens den
Konlnkiyken Nederlandschen Voetbalbond me-
degedeeld, dat alle wedstrgden, vastgesteld op

\*r,--u»-» /*>rsten en , we?d«m Pink-

Vernietigingvan den
Duitschen geest

„Hulpbronnen ter beschikking
van onze gemeenschap

pelijke

zaak".
REDE MINISTER KLEFFENS

VOOR BRITSCHE
RADIO

Reuter meldde gisteravond uit Lon-
den:

De Nederlandsche Minister van Bui-
tenlandsche Zaken, Van Kleffens,
heeft hedenavond 21 u. 30 in de Engel-
sche taal een radiorede uitgesproken,
die door de 8.8.C, werd uitgezonden.

De minister zeide „Ik ben met den
Minister van Koloniën gekomen om uit
naam van de Nederlandsche Regeering
een hecht contact te vestigen met de
Regeeringen van d«' mogendheden, als
wier bondgenooten wij ons thans be-
schouwen. Nederland vecht op het
oogenblik hard ter verdediging van
zyn oodem en tot dusverre kan ik met
dankbaarheid zeggen, niet zonder
succes.

„Zooals gü allen weet, heeft ons
land een uitgestrekt rük over zee en
aanzienlijke hulpbronnen. Deze hulp-
bronnen stellen wq' thans ter beschik-
king van onze gemeenschappelüke
zaak, de vernietiging van den Duit-
schen geest van moedwillige agressie.

Duitschland heeft aan zijn lange
lijst van aanvallen en van nieuwe
weergalooze zelfzucht wederom een
post toegevoegd: zonder eenigerlei
waarschuwing zyn wy aangevallen,
zelfs zonder dat voorwensel van onder-
handelingen, dat Duitschland heeft ge-
poogd in het geval van Noorwegen toe
te passen."

Voortgaande zeide minister Van
Kleffens, dat Nederland zou voortgaan
te streden, totdat tezamen de overwin-
ning zou zijn behaald. De verontwaar-
diging in het land is zoo diep, dat zij
slechts geëvenaard wordt door de
diepte der overtuiging, dat geen zaak
zoo goed kon zijn.

„Het is bekend," aldus de Minister,
„dat mijn landgenooten een hardnek-
kigen geest hebben en gü kunt er van
overtuigd zü'n, dat wü dien volledig
aan den dag zullen laten treden. In dit
geval doet zich de vraag niet voor, wat
zou hebben kunnen zijn, wanneer de
omstandigheden anders zouden zü'n ge-
weest. Als zonen van een zeevarende
en luchtvaardersnatie hebben wü den
vasten wil met volle kracht vooruit te
stevenen voor onze zaak om die van
Frankrü'k, België, Noorwegen en
Polen."

AMSTERDAM

Crediet gevraagdvan ’ 500.000
In verband met den

oorlogstoestand.
B. en W. van Amsterdam schrijven

den Raad:
De zeer bijzondere omstandigheden

van ernstigen aard, waarin de gemeen-
te ten gevolge van den uitgebroken
oorlog verkeert, brengen mede, dat
voor sommige uitgaven, voorkomende
op de Begrooting voor 1940, de ra-
ming aanmerkelijk zal worden over-
schreden. Maar bovendien is het
zeker, dat door de gemeente belang-
rijke uitgaven zullen moeten worden
gedaan, waarop bij die Begrooting
niet is gerekend en die toch onver-
mijdelijk zijn.

B. en W. meenen daarom den Raad
een crediet voor dit doel te moeten
vragen van ten hoogste ’ 500.000.

OFFICIEELE BERICHTEN

Uitreiking distributiebonboekjes

De Burgemeester van Amsterdam spoort de
bevolking aan, de distributiebonboekjes alleen
in de omgeving van de eigen woning af te
halen en daarvoor niet naar een andere stads-
wijk te gaan.

Reden tot ongerustheid, dat men niet in het
bezit van een bonboekje zal worden gesteld,
behoeft niet te bestaan. De Ryksdistributie-
kaart biyft nog geruimen tyd geldig.

VERDUISTERDE STAD
De verduistering der stad was gisteravond

grimmige ernst. Men kende die methodes van
de verschillende proefnemingen, maar de harde
oorlogspractyk is toch altyd weer even erger,
zoodat ln de eerste uren van de verduiste-
ring nog wel eenige correcties moesten worden
aangebracht.

De vrywilligers van de luchtbescherming
waren allen op hun post en controleerden
nauwkeurig de winkels en de woningen. Er liep
bgna niemand op straat. De schouwburgen en
bioscopen bleven gesloten, evenals vrgwel alle
cafés. Er reden nog wel trams, ditmaal in
langzaam tempo en met slechts eenige blauwe
lampen en heel weinig passagiers- Weinig
auto's en slechts eenige fietsen waren by den
weg en er heerscht'*: in de stad heel den avond
een schder doodsohe stilte. Zoo gtag men den
op* -*"«n "'ogf t in.

RONDOM DE HOOFDSTAD
Voor Haarlem en

Omstreken

Men neme water
in voorraad

Zuinigheid met water is
vereischt.

De directeur van het Gemeentelijk
Waterbedryf raadt de bevolking aan
eenig water in voorraad te nemen en
wel enkele pannen of karaffen voor
drinkwater, alsmede enkele emmers,
ketels of een badkuip voor blusch- en
werkwater.

Overigens moet zoo zuinig mogelük
met het leidingwater en gas worden
omgegaan.

K.V.V. heeft thans meer
dan ooit krachten

noodig
Thans mag niet langer

getalmd worden.
De aanmelding voor het K.V.V., hoewel be-

vredigend is nog lang niet voldoende om te
voorzien in de zeer groote behoefte. Voor ver-
schillende takken van dienst zgn nog vele
krachten noodig. Allereerst is dit het geval
met den Verbindingsdienst.

Deze heeft dringend behoefte aan:
Rywiel-ordonnansen.

A. Om te worden ingedeeld by de genees-
kundige luchtbescherming. Deze moeten
behalve de gewone opleiding voor den ver-
bindingsdienst een korten E.H.8.0.-cursus
volgen.

B. Om dienst te doen by de interne
organisatie van het K.V.V.

Meisjes en jonge vrouwen van 18 tot
pl.m. 35 jaar, die over een rywiel beschik-
ken en zich voor dit belangrgke en in ty-
den van nood zeer verantwoordelijke werk
willen opgeven, gelieven zich te melden op
de spreekuren van het K.V.V., Dinsdags
9—11.30, Donderdags 9—11.30, Vrydags
2—5 op het stadhuis, ingang zyistraat
of 's Woensdagsavonds van 8—9.30 in de
Prins Hendrikschool, Prins Hendrikstraat,
hoek Wilhelminastraat.
Vervoerdienst.
De chauffeuses van den vervoersdienst, die

den grooten E.H.8.0.-cursus volgen en reeds
geoefend hebben op de vrachtwagens van de
gemeente, zullen nu beginnen te rijden op de
ambulance-auto's van de firma Mathot. ledere
chauffeuse zal gedurende een week twee uur
per dag op deze wagens ryden. Daarna zullen
zy nog eenigen tgd dienst doen als hulp-ver-
pleegster in de ziekenhuizen.

Het bestuur van het Korps houdt voort-
durend (dus dag en nacht) zitting in het
stadhuis (ingang Zijlstraat). Men kan zich
dus doorloopend voor alle takken van
dienst aanmelden.

HET OORLOGSNIEUWS
HEDEN ONTVANGEN

Haarlems burgemeester spreekt
voor radio.

Het bericht van de verraderiyke overval van
Duitsche troepen op Nederlandsch grondge-
bied is te Haarlem — evenals trouwens elders
in ons land — door de bevolking met groote
kalmte ontvangen. Nergens was van eenige
paniekstemming sprake.

Natuurlijk hebben de meeste inwoners den
afgeioopen nacht zoo goed als niet geslapen.

Via de radio was het alom bekend, dat
Duitsche vliegtuigen Nederlandsch grondge-
bied hadden geschonden. Nog konden de
meesten echter niet gelooven, dat ons land
inderdaad in oorlog met Duitschland was ge-
wikkeld. Maar toen de berichten over grens-
schendingen door Duitsche vliegtuigen aan-
hielden en zelfs sprake was van landings-
pogingen van parachutetroepen, werd iedereen
ten slotte duidelijk, dat het fatale oogenblik
ook voor ons land was aangebroken. Voor het
eerst sinds een eeuw was ons land, wederom
In een oorlog gewikkeld, welke het nimmer
heeft gewild en ook nimmer heeft uitgelokt.

Van slapen kwam nu natuuriyk niets meer.
Zeer velen kleedden zich aan en gingen de
straat op, waar het dus reeds vroeg in den
morgen zeer druk was.

Om zeven uur sprak de burgemeester van
Haarlem, mr. J. E. baron de Vos van Steen-
wgk een rede uit via de radlo-dèstrlbutle,
waarin hij de bevolking aanspoorde tot
kalmte en haar aanraadde gewoon haar dage-
lijkschen arbeid te verrichten. Tevens drukte
hg de Haarlemmers op het hart de maatrege-
len voor dé luchtbescherming te treffen

Tweemaal werd deze rede nog in den loop
van den dag herhaald.

In de stad bleef alles den geheelen dag zeer
rustig. Overal zag men eohter personen, die
ln de haast de noodzakelijkste maatregelen
troffen. In minder dan geen tyd, waren de
winkelramen met strooken papier beplakt en
vele particulieren volgden dit voorbeeld.

Op de hoeken der straten bespraken
groepjes personen den toestand.

Verder is het den heelen dag zeer rustig
geweest.

Des avonds en ook gedurende den afgeioo-
pen nacht bleef de stad verduisterd.

LUCHTBESCHERMINGSDIENST
IN WERKING

Autoriteiten hebben alle
voorzorgsmaatregelengenomen.

De burgemeester heeft gisteren het volgende
bekend gemaakt:

Heden is de volledige luchtbeschermings-
dienst in werking gesteld. Als de sirenes nu
gaan loeien is het geen oefening meer, maar
werkelyk alarm en wie by de luchfcbescher-
ming i ingedeeld, moet dan direct naar zyn
vak- i wykpost gaan (armband meenemen).
Blokh 'den moeten paraat blyven en dus niet
naar i gewone werk gaan.

Het publiek gedrage zich als by de laat-
ste oefening, niet uit nieuwsgierigheid
voor de ramen of in de deuren blyven
staan.
ledereen leze het boekje van de luchtbe-

schermlng, dat huis aao huis is bezorgd, nog
even door; zijt ge het kwyt, leen het van uw
buurman.

Verwyder zooveel mogelyk brandbare voor-
werpen van uw zolder, sluit by luchtaanval
gas en electriciteit af, maar laat de waterlei-
ding open.

Van gisteravond af wordt de straatverlich-
ting gedoofd, iedereen moet nu eiken avond
verduisteren.

Verbreidt geen losse geruchten, verwek
geen paniek, de autoriteiten te Haa**lem
hebben alle noodige voorzorgsmaatregelen
genomen.

REMBRANDT-THEATER
„Hollywood Cavalcade.”

„Hollywood Cavalcade", een film waarvan
Irving Cummings de sprekende, en Malcolm
St. Clair de zwijgende gedeelten regisseerde,
laat zien hoe het in Hollywood en omgeving
toeging, toen de film nog geen kunst was,
maar de filmindustrieelen in een paar jaar
millionnair werden. Zy laat ook zien hoe een
jonge actrice van het tooneel naar de zwij-
gende film overgaat, en zich handhaaft als
de omwenteling, die voor goed een einde
maakte aan het schimmenspel-zonder-geluid,
plaats vindt, en Al Jolson zich voor het eerst
op het witte doek laat hooren. Die jonge
actrice is Alice Faye, die een rol speelt, niet
ongeiyk aan die van Janet Gaynor in „A star
is bom"; evenals deze film, werd „Hollywood
Cavalcade" in kleuren opgenomen. Alleen de
scènes uit de zwygende periode worden in
zwart en wit geprojecteerd, zooals zy het ook
werden toen de zwygende helden, heldinnen
en komieken nog verafgood werden.

Sommige dingen verstond men in Holly-
wood béter toen de films nog de charme van
het primitieve hadden, en sommige ~gags",
als die van het platgedrukte Fordje, of het
duo-meisje, dat in de modder valt, schijnen
nooit te veranderen en nooit te vervelen.

Alice Faye wordt op Broadway ontdekt
door Don Ameche, een acteur, die veel weg
heeft van Robert Taylor, en meegenomen
naar Californië. Aanvankelgk worden de
scènes gewoon ep straat en in de bosschen op-
genomen, dan worden de eerste ateliers ge-
bouwd, en later worden Romeinsohe paleizen
opgetrokken, bevolkt door zwierige danseres-
sen en feestende Romeinen. Dit alles is film-
geschiedenis; daarnaast bevat het scenario
een llefdeaidylle tusschen Don Ameche (die hetvan coulissensjouwer tot regisseur brengt:
dat kon in die dagen), en Alice Faye. De
regisseur is één van die drukke, heftige, ener-
gieke Amerikanen, die zioh uitputten bij hun
arbeid, en geen tgd hebben om aan andere
dingen te denken — hg bemerkt pas dat hy
Alice bemint, als het te laat is, en zy in hethuweiyk is getreden met Stuart Erwin, haar
partner op het witte doek. Een auto-ongeluk
maakt een ecnde aam Stua-rts leven, en zoö is«sr toch nog een happy end, dat samenvalt
met de geboorte van de geluidsfilm.

De twee hoofdpersonen zyn zeer goed, ln
het bgzonder AHce Faye-

J. Edward Bromiberg speelt een zeer
knappe, en zelfs ontroerende scène als een
vriend-in-mood, die den aan lager wat geraak-
ten regisseur weer een kans geeft.

FRANS HALS-THEATER
„Ergens in Nederland.”~Ergens in Nederland" is de niets- en tege-iyk alles zeggende titel van de nieuwe Neder-

landsche actueele film. En het is ongetwgfeld
de in deze rolprent verwerkte actualiteit onzer
dagen, in nationalen trant gevat, die, mèt
sterke uitbeeldingen, sprekende «contrasten en
goed gedoseerde sentimenten en spanningen,
deze jongste productie van Filmex, welke
onder regie van dr. Ludwig Berger tot standkwam, een goede publiekfilm, in den besten
zin van het woord, zal doen zyn.

Het is de actueele geschiedenis van de mo-
bilisatie, die een Haarlemsch advocaat dwingthet matrozenpak aan te trekken. Daar ls
weinig dwang voor noodig, want deze geze-
ten burger heeft zich altyd sterk tot de zee
aangetrokken gevoeld, maar zijn vrouw heeft
hem geen keus gelaten. Hy kwam voor het
alternatief te staan van haar 6f van de zee
te zien.

Het oude ideaal, de zee, komt door de mo-
bilisatie in vervulling en de jonge vrouw, die
haar man volgt naar een marinebasis ergens
in Nederland, moet ervaren, dat de echtgenoot
geheel opgaat in zijn werk en in zyn plicht
en daarom gaat zy gehoor leenen aan de op-
vattingen nopens de rechten van de vrouw,
zooals een gemobiliseerd acteur haar die metzonder sterk amoureuze bybedoelingen voor-draagt.

De mobilisatie dreigt een breuk te weeg tebrengen. Het offer, dat van de jonge vrouwwordt gevraagd, is te groot. Maar gelukkigziet zij tenslotte de groote beteekenis van de
taak van haar man en allen, die hun levenvoor hun vaderland veil hebben, en begrypt
zij meer dan ooit haar plicht het offer naar
beste vermogen voor het groote deel der na-
tionale veiligheid te moeten brengen.

Lily Bouwmeester heeft, ln vergelyking met
het gemiddelde Hollandsche karakter een iet-
wat aetherische allure, Jan de Hartog als de
echtgenoot blijft daarentegen steken in een
vergevorderden jongensleeftgd, met al de
hebbeiykheden en onhebbelijkheden daarvan
en Cruys Voorbergh, het derde punt in den
driehoek, is geen oogenblik charmant maar
zet direct in als de schurk, zooals die vroeger
ln een goed speelstuk onmisbaar was.

De rol van Lilly Bouwmeester weifelt tus-schen de ingénue en het kindvrouwtje. Zijheeft gedaan wat de regie van haar verlangöeen deze actrice beschikt over voldoende tech-niek om de figuur aanvaardbaar te maken.

Cruys Voorbergh heeft, naar de opvattingen
van de regie, den onoharmanten charmeur, die
steeds spreekt alsof hij geheime orders door-
geeft, in een-en-denzelfden stijl gehoudpn. En
dan Fientje de la Mar! In een klein rolletje
van een zioh haar exaltatie welbewuste vrouw
speelt zij er zoo on-Hollandsch op los, dat het
ieder duideiyk wordt gedemonstreerd, dat
twintig acteurs van dit formaat en één dr.
Berger noodig en voldoende zijn, om de Neder-
landsche film in minimalen tyd volop een film
te doen zyn.

„Ergens in Nederland" bestendigt in elk
geval het vertrouwen, dat men tegenwoordig
in een eigen filmindustrie mag stellen.

UITVOERINGEN

Zaterdag 11 Mei.

HAARLEM.

BIOSCOPEN.

Rembrandt-theater: „Hollywood cavalcade", 2.30,
7.— en 9.15 uur.

Cinema Palace: „M'n prinses wordt geschaakt",
2.— 7.— en 9.15 uur.

Luxor-theater: „Ninotr.hka" 2.30, 7.— en 9.15 uur.
Frans Hals-theater: „Ergens In Nederland", 2.30,

7.— en 9.15 uur.

TENTOONSTELLINGEN.

Frans Halsmuseum: Schilderyen, aquarellen,
litho's en beeldhouwwerken, 10—4 uur.

Kunsthandel-de Bols, Kruisweg: Schilderyen van
Han Boskamp. 10—5 uur.

APOTHEKERS-AGENDA.
De volgende apotheken zijn Zondag en des

nachts (van 's av. g u. tot 's morgens 8 u.) ge-
opend : Fa. Duljm en Keur, Keizeratraat 6, tel.
10378; Fa. Begemann en Sneltjes, Kruisweg 30,
tel. 10043; Marnix-apotheek Marnixstraat 65. tel.
23525.

CINEMA PALACE
„M'n prinses wordt geschaakt.”
Joe Browns noodlot is, dat hg dwaas moet

doen en hard schreeuwen. Daarom doet hg
dwaas en schreeuwt hg hard in elke film, ook
in deze. Zijn dwaasheden zijn van een soort,
dat sinds jaar en dag geyk't mag heeten, en
de wyze, waarop hij pleegt te schreeuwen, is
overbekend bg al zijn vereerders en by hen,
die misschien bg toeval ook wel eens een van
zyn films hebben gezien. Er valt niets nieuws
over te vertellen.

Daarom valt ook van deze film'niets nieuws
te vertellen. De inhoud van het verhaal? Na-
tuuriyk is die anders dan van alle andere ver-
halen, die met Joe Brown in de hoofdrol ver-
film zgn. De loop der dingen is echter even
onsamenhangend als steeds. De avonturen
zyn opwindend van aard; dat pielt voor de
film, want dat was de bedoeling van haar
makers. Dat de dwaasheid en de opwindend-
heid gebaseerd ziin op het belachelijk maken
van een bepaald beroep pleit tegen de vinding-
rykheid van den scenarioschryver.

Maar afgezien daarvan, Joe Brown zal ook
hierin zyn bewonderaars doen schaterlachen
van pleizier en daar ls het ten slotte alleen
maar om te doen.

LUXOR-THEATER
„Ninotchka.”

De film met de schaars lachende Greta
Garbo wordt ook deze week nog gedraald.

Voor Het Gooi
MUIDEN

Donors gevraagd
Alhier is door het Roode Kruis een

wervingsdienst voor donors bg den bloed-
transfusiedienst opgericht. Dames en
heeren in den leeftijd van 21 tot 60 jaar
worden verzocht zioh by een der comité-
leden op te geven.

NIGTEVECHT

SCHOOLVEREENIGING
VERGADERT

De Christ. Nat. Schoolvereeniging heeft
Donderdagavond haar jaarvergadering gehou-
den onder voorzitterschap van den heer F.
Oskam. De secretaris, de heer P. Verbeek,
bracht zyn jaarverslag uit, terwyl uit het over-
zicht van den penningmeester, den heer C.
Hennipman Sr., bleek, dat de inkomsten over
het jaar 1939 hadden bedragen 6296,18 gld. en
de uitgaven 6013,70 gld.

Een der onderwgzeressen, mej. H. A. van
Dooren, hield een lezing over ~Luther als op-
voeder", terwyi de heer J. C. J. Kuntz, hoofd
der school, een referaat hield over „School-
tucht". De kinderen der hoogste klasse droe-
gen verzen voor.

Predikbeurten
KORTENHOEF. Ned. Herv. Kerk. Zcmdag 12

Mei en Maandag 13 Mei v.m. 10 uur ds. S. Viaaer.
WEESP. Ned. Herv. Kerk. V.m. 10 uui* ds. Chr.

J. Gall; n.m. 6 uur Zendingssamenkoms'c.
Tweede Pinksterdag. V.m. 10 uur ds J. G. Ha-

selager. In alle beurten collecte voor de Zending.
Geref. Kerk. V.m. 10 uur ds. J. D. Boei-kool uit

Amsterdam-O.; n.m. 6 uur ds. D. Sikkel uit Am-
sterdam. Tweede Pinksterdag, v.m. 10 uur ds. K.
Sletsma uit Amsterdam-Z.

Ev. Luth. Kerk. V.m. 10 uur ds. R. J. de Boer.
Kerkkoor. Tweede Pinksterdag. V.m. 10 uur ds.
Gronloh uit Bodegraven. Collecte Luth. Zending.

Ned. Prot. Bond. V.m. 10.30 uur de heer M. ten
Hoff, voorganger der gemeente.
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De motten vliegen...
Onze vakkundige
bontbewaring
is het behoud
voor uw bontwerk

JJ. VAN DER LEV J Zn.
BONTWERKERS"] G"..ti fl«M883

VAARTWEG 4 hoek Torenlaan, Hilversum. Tel. 8585
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