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Fransche troeven in Brabant
met den vijand in contact

OPRUKKENDE DUITSCHE TROEPEN DOOR
NEDERLANDERS GEBOMBARDEERD

Parachutisten met gedwongen dekking van
Nederlandsche burgers buiten gevecht gesteld

WAALHAVEN ONDER ARTILLERIEVUUR GENOMEN;
ROTTERDAM VRIJWEL GEZUIVERD

Nederlandsch legerderieht van Zondag 12 Mei

Duitsche troepen hebben óp verschillende plaatsen de Maas en denUsel
overschreden. Onze grenstroepen zijn gedeeltelijk volkomen ongeschokt
teruggenomen. Nederlandsche luchtstrijdkrachten hebben oprukkende
Duitsche troepen gebombardeerd.
DeEransche troepen zijn in hetoostelijk deelvan Brabant met den vijand
in aanraking gekomen. In de Noordelijke provinciën, waar zich geen
verdedigingslinie!, bevonden, zijn onze grenstroepen teruggegaan, daarbij
's vijands opmarsch vertragend.
Inhet binnenland zijn slechts op een enkele plaats parachutisten geland,
deze zijn echter onschadelijk gemaakt
Enkele Duitschers, die den eersten dag van den oorlog gedaald waren,
zwerven rond, zij worden opgejaagd en vernietigd. Eenigeu van hen had»
den een paar autobussen bemachtigd en voerden daaria Nederlandsche
burgers mede. De Duitschers werden door onze pantserwagens buiten
gevecht gesteld. Duitsche troepen schijnen in Nederland niet zonder
dekking van Nederlandsche militairen of burgers te kunnen vechten.
Het vliegveld Waalhaven is door onze artillerie krachtig onder vuur
genomen en heeft zijn beteekenis voor den vijand verloren. De zuive-
ringsactie te Rotterdam is bijna ten einde gebracht
DeKoninklijke Marine ageerde, in samenwerking met debondgenooten,
ter verdedigig van de vitale punten van ons gebied. - ? ■ ---:--■-,.

In het binnenland is het militair gezag den toestand volkomen meester.

TELEGRAMWISSELING
VAN STAATSHOOFDEN

Koningin Wilhelmina aan Koning George
U.M. Koningin "Wilhelmina beert aan 2.M.Koning George een telegram
gezondenvan denvolgenden inhoud :,,,,-

,-Ik wensch jegens Uwe Majesteit mtdirulHing te geven aan mijn
diepgevoelden dank voor Uw hartelijk telegram, dat bewijst, dat in dit -
oogenblik van ernstige beproeving Uwe Majesteit en nw volk in bet ge»
beele Britsche Bijk bereid en verlangend zijn om on» allen mogeßjk«»
moreelen en materieelen steun te verlëenên. B. weysbh Uwe Majesteit
mede te deelen, hoezeer het mij verheugt, dat de violen en legers van
onze volken strijden zij aan zij tegen meédoogeidooze aggressie. Br ben
er zeker van, dat de zaak der vrijheid en rechtvaardigheid aan het eind
zal zegevieren".

President Lebrun aan
Koningin Wilhelmina

De president der Fransche Republiek
heeft het volgende telegram gericht aan
HJH. de Koningin:

,Op het oogenblik dat het edele volk
van Nederland zich om zijn Soevereine
schaart en met zooveel moed het hoofd
biedt aan de meest afschuwelijke aggres»
ai«, stel ik br prijs op aan Uwe Majesteit
de gevoelens van bewondering van het
Fransche volk te vertolken en uitdrukking
te geven aan mijn beste wenschen en mijn
vaste vertrouwen in de overwinning der
llederlandsohe legerscharen, welke voort»
«la*, met die van mijn land verbonden zul»
len zijn."

Antwoord
van Koning Haakon aan

onze Vorstin
De koning van Noorwegen heeft aan

H.M. de Koningin in antwoord op Haar
telegram het volgende geseind:

„Ik dank Uwe Majesteit voor Uwe
vriendelijke boodschap en voor Uwe sym-
pathie. Mijn gedachten gaan uit naar U en
Uw land in deze dagen van beproeving,
doch ik vertrouw dat onze zaak uiteinde-
lijk zal blijken te overwinnen.

Tusschen den president der
Poolsche Republiek en

H.M. de Koningin
De president der Poolsche Republiek

heeft uit Angers aan U.M. de Koningin
het navolgende telegram gezonden:

„Op het oogenblik waarop Nederland
zich verontwaardigd verzet tegen de
trouwelooze aggressie van het Duitsche
Rijk en het Nederlandsche volk zijn vrij»
heid met de wapenen in de hand verdedigt,
stel ik er prijs op, zoowel uit mijn eigen
naam als uit dien van Polen jegens Uwe
Majesteit uitdrukking te geven aan m^ue
gevoelens van verbondenheid en bewonde-
ring*..

H.M. dsKoningin heeft hierop het vol-«End, «ntw«or«lt«l«A.«m «monden:

,Ik stel er prijs op, mijnheer de Presi-
dent, U mijn oprechten dank te betuigen
voor Uwe telegrafische boodschap. Ik heb
hoogelijk de gevoelens gewaardeerd, die
daarin tot uitdrukking werden gebracht
en mijnerzijds hecht ik er aan u de ver-
«kering te geven, dat Nederland zich
verbonden gevoelt met Polen in denzelf-
den strijd voor recht en vrijheid."

BERICHT
Het extra-ochtendblad voor den
tweeden Pinksterdag, dat wij
onzen lezers hierbij aanbieden, is
slechts van zeer bescheiden om-
vang, doordat een groot deel van
het technische personeel in ver»
band met afzetting van straten en
oponthoud in schuilkelders ons
gebouw niet kon bereiken vóór
halt negen, het uur waarop nie-
mand zich meer op straat mocht
bevinden.

Roeiende met de weinig be»
schikbare, maar des te meer ge»
waardeerde riemen, in casu zet»
ters, enz., zijn wij er in geslaagd
onze abonné's in dezen spannen»
den tijd hedenmorgen althans het
voornaamste nieuws thuis te be»
zorgen. NACHTREDACTIE

Boosaardige praatjes van
Dui tschezenders

Als de vos de passie preekt...
Van bevoegde zijde wordt medegedeeld:
Er zijn Duitsche uitzendingen in de Neder-

landsche taal
Nederlanders, die weten, dat ' Duitschland

zonder reden, op de grofste wijze met groot
geweld in hun land is gevallen.

Nederlanders, üie iedere n^nuut opnieuw
met bitterheid beseffen, dat Duitschland^ i-et
oorlogsmonster in ons goede land beeft ge-
jaagd,

Nederlanders, die allen op bun plaats bun
volle kracht geven om bet vaderland tegen
den invaller te verdedigen,

deze Nederlanders booren zich in de Duit»
sche uitzendingen met zuurzoete vriendelijk»
held toegesproken.

Onwaarachtige praatjes over de Duitsche ge»
voelens jegens Nederland geeft zulk een Duit-
sche zender ten beste.
'Als-nuinaar dat Nederlandsche volk zich

bukte voor deze vos, die nadert met bet pree»
ken van de passie' als nu maar dat Nederland»
sche volk wilde vergeten, dat een zwerm van
dood-eN'Verwoesting zaaiende vliegtuigen zon»
der oorlogsverklaring boven onzen grond is
verschenen.' —och. dan zou Duitschland bet
oude, vrije Nederland zonder schade in zijn
macht kunnen krijgen.

Maar wij. Nederlanders, zijn uit ander hout
gesneden. Wij zijn niet bereid, dit schandelijk
onrecht lijdelijk te ondergaan. Wij zijn niet
genegen, onze onafhankelijkheid en vrijheid
op te geven. Alle valsche voorspiegelingen, en
leugenachtige laster van de Duitsche zenders
«ver ons leger en over de rechtmatigheid van
ons verweer stuiten af op het pantser van de
vaderlandsliefde van ons volk.

Eensgezind en met een vastberadenheid, die
met bet uur hechter wordt, staat ons volk ge-
schaard om onze Koningin en Haar Begeering.
En met een moed en een succes, die de Duit-sche aanranders in hun zelfoverschatting niet
badden verwacht, verdedigen zij den vrijen
bodem van ons Nederland.

Verzending van briefkaarten
weer toegestaan

De Opperbevelhebber van Land» en Zee-
weent deelt mede: Tet nader order wordt bet
venenden en bezorgen van briefkaarten, dn*-
delijk geschreven ln de Nederlandsche taal,.en
niet bevattende berichten verband houdende
me» den oorlogstee-tand, weder teegelaten,
doch alleen op risico van den afzender.

Geen particulier telegraaf-
verkeer meer

Het particuliere telegraafverkeer is sedert
Zaterdagavond stopgezet.

Tusschen den president der
Argentijnsche republiek en

H. M. de Koningin
De president der Argentijnsche repu-

bliek heeft het volgende telegram tot
H.M. deKoningin gericht:

„ler vertolking van de gevoelens van
het Argentijnsche volk doe ik Uwe Ma»
jesteit in dit uur van onrechtvaardige be»
proeving al mijn sympathie en wenschen
toekomen, welke ik koester voor het'lot
van uw voorbeeldig volk."

Hierop heeft HM. het volgende ant-
wox»rd-telegram gezonden*

„Zeer gevoelig voor het telegram van
Uwe Excellentie, waarin zij de edele ge»
voelens van het Argentijnsche volk ver-
tolkt, betuig ik haar mijn oprechten
dank."

Koningin Wilhelmina aan
President Lebrun

President Lebrun heeft het volgend
telegram ontvangen van Koningin Wil»
heimina:

»Op het oogenblik van de brutale enniet te rechtvaardigen aggressie stel ik
«r prijs op u te zeggen hoe trotsch ik erop ben, dat wij zijde aan zijde strijden met
de groote Fransche natie haar roemrijke
strijdkrachten en U uitdrukking te geven
aan mijn onwrikbaar vertrouwen in de
Eindoverwinning van het recht en de vrij-
heid/*

EEN GROOTE VELDSLAG BLI HASSELT
De Duitschersworden tegengehouden

nadat zij over het Albertkanaal
gekomen waren

CROOTE VERLIEZEN DER DUITBCHE
LUCHTMACHT

Het gistermiddag uitgegeven «Meieele Nel-
gische «mn»nnlo.nê vermeldt: legen de over-
weldigers een braebUgen tegenstand plaatsend,
gaai. onze troepen voort de bun volgens opera»
Uenlannen toegewezen stellingen voet voor voet
te verdedigen. --De vijandelijke strijdkrachten, dié in onze
verdedigingssteMngen waren binnengedrongen,
hebben geen belangrijke vorderingen gewaakt.

Op verschelden plaatsen werden groepen
parachutisten vernietigd.
- Tal van vijandelijke vliegtuigen werden om»
laag geseboten.

Het officieele Belgische legerberlcht van 12
Mei te 18uur luidt als volgt:

Levendige gevechten zijn gevoerd bij de

;

meeste door onze troepen bezette stellingen. Zij
zijn erin geslaagd het terrein tebehouden, niet-
tegenstaande de actie van gepantserde een-
heden, gesteund door afdeelingen van de lucht-
macht, die de troepen op den grond aanvielen.

Éen Fransche tegenaanval tegen vijandelijke
.gemotoriseerde eenheden werd met succes be»
kroond, een groot aantal vijandelijke pantser»

■ wagens werd vernield. Een poging om een
kanaal roef. bouten over te steken ie mislukt
door her vuur van onze verdediging.

Talrijke bombardementen werden uit de
lucht uitgevoerd op onze achterhoede. Een
twintigtal vijandelijke vliegtuigen werden ge»
durende den dag op Belgisch gebied neerga-
schoten.

Havas uit Brussel. Het Het schijnt dat het
voordeel hetwelk de Duitschers zich Zaterdag
hebben weten te verwerven in de buurt van
Hasselt beperkt was tot een doorbraak van
stoottroepen, die de Belgische verdediging^

'trachtten te bemoeilijken.. Benige. Belgische..!
eenheden hadden daardoor eenige moeite om 'zich te hergroepeeren.ZaterdagnachtIs de her-
groepeering geschied en vanmorgen konden de
Belgen tot het tegenoffensief overgaan. Dit ge»
schiedde met zulk een kracht, dat de Duitsche
divisies, die het risico liepen geheel van hun
bases te worden afgesneden, zich op Hasselt
terugtrokken. In dit gebied wordt thans een
veldslag van groot formaat geleverd.

Havas meldde gisteren nlt Brussel: Het ge-
«ebt gaat, dat vanochtend een fel Belgisch»
Geallieerd tegenoffensief la ingezet. Na eenlge
urey was de situatie gekeerd en trokken dé
vuitscbers zien overal ln Luxemburg terug.

Belangrijke Engelsche en Fransche lucht»
strijdkrachten nemen aan de operaties deel.
H»va» uit Brussel: Bij bun tegenaanval hebben
dé Belgen Zondagochtend de vultacne divisie,
gedwongen rich in de richting van Hasselt terug
te trekken.

Later meldde Havas nog: Vanmiddag werden
de berichten over een gunstige wending in de
militaire operaties in de omgeving van het
Albert Kanaal bevestigd.

Reuter uit Brusel. Over het algemeen kan
gezegd worden, dat de militaire toestand, die
gisteravond ernstig was, thans is gestabiliseerd
op de ergste punten en dat de Duitsche door»
braak gestuit is. Men gelooft, dat deze stabili-
satie tot zekere hoogte te danken is aan het
optreden der Britsche luchtstrijdkrachten, de
regeering is niet voornemens uit Brussel te ver»
trekken.

Volgens Zondagmorgen ontvangen berichten
waren de Duitschers er in geslaagd de spoor»
brug-over de Maas, eenige mijlen ten Noorden
van Luik, over te steken, waar zij ook in 1914
passeerden, evenals de brug over het Albert-
kanaal in den weg Maastricht—Tongeren,
welke brug bewaakt wordt door het fort Eben
Evmael.

De stad Brussel is kalm ondanks de vele ge-
ruchten. Er is vandaag verscheidene malen
luchtalarm gemaakt en zware ontploffingen
konden gehoord worden uit het centrum van
Brussel. De weg Brussel—Gent ls open en kan
in een uur afgelegd worden.

TalrijkeDuitsche vliegtuigen
neergeschoten

Navas meldde «Klemvond «tt Brussel: Sedert
hedenochtend »M meer den honderd vultsebe
vliegtuigen beven België deer de geallieerde
siriWkraohte-r omlaag gelwald.

De Belgische radio heeft medegedeeld, dat
zich gisterochtend om 6 uur 38 negen Duitsche
vliegtuigen boven Mechelen hebben bevonden.
Om 7 uur 03 vlogen tien Duitsche vliegtuigen
op groote hoogte boven Brussel in Westelijke
richting. . .

Havas uit Brussel. Verscheiden honderden
Duitsche parachutisten, die vannacht in de
buurt van Brussel lijn, gedaald, werden bijna
allen geneutraliseerd:Overigens-meldt men. dat
Zaterdag in den loop van den dag een veertig»
tal Duitsche vliegtuigen zijn neergeschoten.

Twee treinen met vluchtelingen
gebombardeerd.

. Havas uit Brussel. Twee treinen met vluch-
telingen werden op.de lijn Luik—Brussel ge»
bombardeerd en uit machinegeweren bescbo»
ten.

De Duitsche luchtmacht beoogde in het bij»
zonder den loop van locomotieven buiten wer-king te stellen.

Ontroerende tooneelen nebben zich alge-
speeld in de treinen, welke vol vrouwen en
kinderen waren en die «s uur noodig hadden
om. dep afstand van 100 km tusschen Luik en
Brussel af te leggen.

Lid van „Heimattrene front" neergeschoten.
Uit "Brussel. Fosêpb icerres, een der leider»

van de beweging „Heimattreue Front" in de
Oostelijke kantons van Belg», is neergelegd
met revolverschoten door een schildwacht toen
hij zich vervoegde aan een kazerne te Eupen.
met een bakenkrulsvlag in de band, en mee-
deelde, dat deDuitschers in aantochtwaren.
Belgische gevecbtssene.

Uit Brussel. In de Möniteur wordt «en Ho-
ninklijk Besluit gepubliceerd, waarbij de ge»
vechtszone wordt aangegeven.

Deze zone omvat slechts de provincies Luik,
Limburg, Namen en Antwerpen, alsmede de
arrondissementen Leuven, Nijvel en Lt, Niko-
laas. De rest van het grondgebied wordt als
binnenland beschouwd. "

ve koers van de Belgische franc.
Havas meldt uit Brussel: Het Belgische mi»

nisterie van financiën deelt mede. dat niette»
genstaande andersluidende geruchten, de koers
van deFransche franc en bet pond»st»Ung niet
zijn gewilligd. De koers van deze valuta is
58 Belgische franc voor 100 Fransche en 102
Belgische franc voor een pond sterling. Deze
koersen blijven geldig.

Honderden parachutisten bij Brussel.

Von Bülowuit Brussel
vertrokken

Havas uit Brussel. Von Bülow, de ambas-
sadeur van Duitschland te Brussel, is met hetpersoneel van de ambassade gisteravond uit
Brussel vertrokken.

Mededeelingvan MinisterSpaak
Uit Brussel. In de verklaring van den minis-

ter van buitenlandsche zaken, Spaak, aan de
pers Zondagochtend, toonde de minister zich
zeerkalm en vol vertrouwen. Bij ontkende niet,
dat de westand ernstig was, doch hij voegde
hieraan toe: „Wij zijn slaags met het grootste
leger van alle tijden. De vuurproef, welke het
Belgische leger doorstaat i» zeer zwaar, dochde resultaten zijn niet van dien aard, dat wij

er door ontmoedigd worden. Indien cl« Duit»
schers op sommige punten gedeeltelijk succes»sen hebben behaald, dan kan toch de toestand
gemakkelijk hersteld worden. Het Belgische
leger houdt zich schitterend en sedert vannacht
is de toestand verbeterd. De hulp van de bond»
genooten ls «eer doeltreffend. De regeering
denkt er niet aan Brussel ta verlaten. Zij vraagt
aan allen hun koelbloedigheid en kalmte te
bewaren en niet te luisteren naar pessimistische
berichten, welks verspreid zouden kunnen wor-
den."

Diplomaten gaan vertrekken(T)

Havas uit Brussel. Verscheidene diplomatieke
missies "nemen op het . oogenblik maatregelen
om BsuMel zoo spoedig mogelijk te verlaten.

(Dit bericht werd uit Brussel verzonden voor»
dat Pierlot zijn geruststellende rede gehouden
had. -7- Bed.)

Heden geen kerkdiensten
in Ven Haag

Ook gistermiddag en -avond afgelast.

De Burgemeester van s-Gravenhage
beeft in verband met het feit, dat het
verkeer in de stad hier en daar gevaar»
lijk Is, gelast, dat Zondag de middag» en
avonddiensten der kerken niet zouden
doorgaan.

In verband met de moeilijkheden, die
bet straatverkeer ondervindt door de
noodzakelijke militairemaatregelen, beeft
de Burgemeester ook voor heden alle
kerkdiensten afgelast.

Koning Leonold aan Koning
George

vit Londen. Koning George beeft e-n tele-
gram ontvangen van Koning Leopold. Het tele-
gram beeft den volgenden.Inbond:

«Ve verstrekkende, aanmoedigende boodschap
van Uwe Majesteit heelt mij diep getroffen. Zij
brengt mij ln dit ernstige uur. dat mijn land
beleeft, het waardevolle bewijs van den trouw
van bet «ngelsehe volk aan het gegeven woord.
De zaak, dle Belgig verdedigt, ls heilig voor
mijn landslieden en ik deel het onwrikbare ver»
trouwen, dat uw boodschap tot uitdrukking
brengt, in de vrije onafhankelijke toekomst van
onze beide landen."

Slachtoffers onder de Fransche burgerbevolking

- Parijs. De Meun meldt, dat Vrijdag en Za»
terdag 148 personen zijn gedood en 33? gewond
tijdens Duitsche luchtaanvallen op Frankrijk.

Net blad zegt, dat de Duitschers gisteren aan»
vallen hebben gedaan op kleine Fransche een»
tra zonder «enig militair belang.

De actie der Engelsche vliegers in Luxemburg.

Uit Londen. Britsche vliegtuigen hebben ver»
scheidene aanvallen ondernomen op Duitsche
colonnes ln Luxemburg welke voor de Duit»
schers een vernietigende uitwerking hadden.
De Engelsche actie vond plaats onder het vuur
der kanonnen en machinegeweren van den
vijand. Duitsche bommenwerper? ondernamen
tegenaanvallen op het door de B,AF.»bestre»
ken gebied.

Dultsche vliegtuigen voor de Brltsche kust.
Uit Londen. Zondagochtend werd melding

gemaakt van de aanwezigheid van Duitsche
vliegtuigen voor de lloordkust van Schotland.
Bij de komst van Britsche jachtvliegtuigen ver-
dwenen de vijandelijke toestellen.
Tegenspraak inzake bombardement van Essen.

Reuter uit loonden. Van gezaghebbende zijde
in loonden wordt verklaard, dat de stad Essen
noch Vrijdagavond noch Zaterdagavond onder
de doelwitten was welke werden aangevallen
door de Royal Air Force. De Duitsche bewe-
ringen, dat de stad gebombardeerd werd, be»
rusten dus op onwaarheid.

DE ENMSCHEEN ENVEIHCHE
LEGERBERICHTEN
Groote activiteit in het gebied

van de Saar
Het Fransche legerberlcht van Zondagmorgen

luidt:
In het gebied van het Albert»llanaal en van

de «aa, waar de Duitsche aanvallen met bul»
tengewone hevigheid worden voortgezet is de
Fransche luchtmacht op uitgebreide en doel»
terffende wijze den Belgischen troepen te hulp
gekomen. Aan het einde van den dag vielen
onze bombardementsvliegtuigen vijandelijke
colonnes «n belangrijke bruggen aan. lijden»
deze actie werden acht vijandelijke vUegtul»
gen neergeschoten. Vannacht zijn tal van lucht»
operaties verricht. De resultaten hiervan zijnnog niet bekend.

Te land geschieden de opmarschbewegingen
normaal volgen, het va,t« plan. De Duitscheartillerie heeft langdurig en hevig geschoten in
het gebied van de Baar en ten Vesten van devogezen, weer «,n het «inde van den nachtop tel van punten gevechten zijn begonnen.

In Nederland: De toestand Is vandaag verbe-
terd. De Brltnbe luchtmacht verleent kracht»»
gen steun aan de Nederlandsche verdediging:

Het rransebe legerberiebt van Zondag:

In België; De vijandelijke druk duurt voort
ten Westen van Maastricht en in het gebied
van Tongeren. Deze druk wordt krachtig be»
lemmerd door het optreden der geallieerde
luchtmachten tegen de bruggen in de streek
van Maastricht en tegen de vijandelijke colon-
nes, die zware verliezen hebben geleden. De
opmarsch van onze troepen wordt normaal
voortgezet ln het centrale deel van België. De
vijand heeft «en belangrijke poging onderno-
men in de Belgische Ardennen, waar felle ge»
vechten zijn geleverd. Ds gevechten zijn hervat
aan de grens van Luxemburg.

De vijand beeft eveneens onze vooruitgescho-
ven stellingen aangevallen tusschen het bosch
vaa Warndt en de Saar. Niets belangrijks te
melden van hét Oostelijke deel van het front
tusschen ds Vaar en de Zwitsersche grens.

De Duitsche luchtmacht heeft een groote be»
drijvigh«i«i getoond, o^n. in het Noordoosten
van klankrijk. Zij werd bestreden de ar lucht»
iUwe-i-Avschut en de luchtmachten der x?3Ui»
eerden. Dertig vijandelijke vliegtuigen weiden
in den loop van den dag neergehaald. Opge-
merkt moet worden, dat van de Duitsche vlieg»
tuigen, die op 10 en 11 Mei vernield zijn, een
dertigtal is neergehaald door ons luchtafweer»
geschut.

Het Engelsche Legerberlcht.
UitLonden. Het communiqué van het Britsen

algemeen hoofdkwartier luidt:
Succesvolle opmarsch van Britsche expeditie»

troepen ln België in samenwerking met Fran»
sche troepen vindt doorgang overeenkomstig de
plannen. Ontmoetingen van geringen omvang
tusschen onze cavallerie en den vijand zijn ge»
ëindigd in ons voordeel.
optreden van de Britsche luchtmacht.

Uit Parijs. De bijzondere correspondent van
Reuter bij de Britsche luchtmacht in Frankrijk
deelt mede, dat Britsche Blenheim-bommen»
werpers Zondagochtend vroeg groote schade
hebben aangericht onder de Duitsche troepen»
concentratie», welke achter de Duitsche Unies
in België oprukken. Gemechaniseerde afdeelin»
gen werden beschadigd. Een spoor van branden
van vele mijlen lengte wees depiloten hun doel.

Zondagavond uit Parijs. Vannacht en vanmid-
dag is verscheidene keeren luchtalarm gemaakt
in het Noordwesten van Frankrijk. Br wordt
geen melding gemaakt van incidenten. Van
ochtend te kwart over tien werd in midden
Frankrijk luchtalarm gemaakt

Mislukte aanslag te Cork
Havas uit landen. Zaterdagavond hebben zes

gewapende mannen een poging gedaan, het ge»
bouw van de Royal Vacht Club, die In 1720 ga»
sticht is en de oudste yacbtclub ter wereld is,
in de lucht te doen vliegen. De aanslag werd
echter tijdig door burgerwachten ontdekt. Zij
schoten op een der mannen, dle niet getroffen
werd. en slaagden erin. een man te arresteeren.

De hakenkruisviagop de Storting.
Havas uit Stockholm. Voor het eerst hebbende Duitschers vandaag de hakenkruisvlag ge»

heschen op de gebouwen van het Storting',
aldus meldt de Soclal Demokraten en voegt
hieraan toe, dat bier het centraal bureau van
den Duitschen persdienst Is gevestigd.

De Duitschers hebben ook het kasteel des
konings bezet.

Orient-exprems in Zuid-Buigarije ontepoerd.
Reuter uit Sofia. Gisteren is de Grient»

expresse uit Turkije te Xostenez in Zuid-Bul»
garije ontspoord. De locomotief en het eerste
rijtuig sloegen om en werden beschadigd. Het
Is nog niet bekend of bij dit ongeluk dooden
zijn te betreuren.
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EEN RADIOREDE VAN PIERLOT
De toestand in Belgisch Limburg en Luxemburg

DE VIJAND TOT STAAN GEBRACHT
Havas seinde gistermiddag uit Brussel. Te

18 uur hedenavond zal minister-president Pier»
lot een radiorede houden, waarin hij een vol-
ledig overzicht zal geven van den toestand, zoo»
«Is deze op dat oogenblik bekend zal zijn.

Havas uit Brussel. Pierlot, de Belgische pre»
«nier, heeft heden voor de radio een redevoe-
ging uitgesproken, waarin bij een uiteenzetting
beeft gegeven van den toestand. De tekst van
zijn rede, voor zoover die aan een ontvangtoe»
«tel kon worden opgeteekend,luidt:

Gij zult begrijpen, dat ik. geheel in beslag
genomen door de veelvuldige plichten, die op
dit oogenblik op de regeering rusten, mij niet
ln zoo na contact heb kunnen houden met de
bevolking als ik wel zou hebben gewild. Ik
maak echter gebruik van het eerste oogenblik.
waarop dat mogelijk is. om u op de hoogte te
brengen van den toestand. Ik zal dit doen met
volle openhartigheid, aangezien ik steeds den
wil heb het land de waarheid te zeggen, zooals
tij is en aangezien ik vertrouw, dat van haar
kant de openbare meening de waarheid.steeds
kalm en krachtig zal aanhooren in de omstan-
digheden, die wij beleven.

De dag van Vrijdag was verloopen, zonder
dat de vijand ergens in belangrijke mate had
kunnen doordringen op ons gebied. Overal ver-
vulden de vernielingen nabij de grenzen hun
rol, en stuitten zij voor het oogenblik zijn op»
marsch. Hier en daar echter werd een eerste
contact gevestigd tusschen vooruitgeschoven
elementen.

De dag van gisteren. Zaterdag, werd geken-
merkt door een reeks van gebeurtenissen. In
bet Noorden van het Albertkanaal slaagde de
vijand er in deze waterlinie te overschrijden.
Dit feit deed zich op ds volgende wijze voor:
de officier, die tot taak had op het vastgestelde
oogenblik de twee bruggen, die hét dichtst lig»
gen bij de enclave van Maastricht, te doen ver»
nielen, werd gedood door een vliegtuigbom op
bet opgenblik. waarop de aanval op het punt
stond los te breken. Hieruit ontstond van den
kant dergenen, die de vernieling moesten uit»
voeren, eenige vertr^ing in het nemen van bet
besluit en in dien tijd werden de bruggen bezet
«n overschreden door vijandelijke gemotori»
Veerde eelmenten. Later drong een officier door
de Duitsche linies en slaagde er in bij de ont-
ploffingskamer te komen van een dezer brug-
gen. Hij liet zich zelf met de brug in de lucht
vliegen en offerde aldus heldhaftig zijn leven
«p voor de vervulling van zijn plicht

De vijand, die bleef binnendringen over de
intact gebleven brug, viel de verdedigingstroe-
pen aan. waarbij hij enorme massa's tanks in
den strijd wierp. Ondanks den hardnekkigen
weerstand onzer troepen,- slaagde de vijand er
in door te dringen tot aan den rand
van Tongeren. In den loop van den middag
werd een tegenaanval ingezet door gemotori-
«eerde eenheden en door onze luchtmacht die
den vijand ernstige verliezen toebrachten. Zij
konden zijn opmarsch echter niet vertragen.
Des avonds waren de eerste Duitsche elemen-
ten aangekomen ter hoogte van Waremme.
Gedurende dezen tijd had de bevelvoering alle
schikkingen getroffen welke de toestand ge»
bood en de vijand kwam te staan voor onze
troepen, die reeds in nieuwe stellingen gepos-
teerd waren. Zoo werd hij tegengehouden.

Volgen, de laatste berichten Is hij er niet ln
geslaagd zyn opmarsen te hervatten.

Op verschillende plaatsen en met name in de
omgeving van Brussel wierp devijand parachu-
tisten neer. Zij worden actief opgespoord en
vervolgd.

Zooals deregeering dit ir» het parlement heeft
gezegd, hebben onze Geallieerden terstond ge»
antwoord op ons beroep. De beweging hunner
troepen ontwikkelt zich normaal. Men zal be»
grijpen, dat wij hierover geen enkele inlich-
ting kunnen geven. Ik zal mij er toe bepalen
te zeggen, dat de opmarsch dezer troepen zeer
bevredigend is.

Met klem verzoek ik u geen geloof te slaan
aan niet gecontroleerde berichten. Zoo hoor ik
cm. zeggen, dat de regeering besloten heeft de
hoofdstad te verlaten. Dat is volkomen onwaar.
Zr is thans geen enkele reden voor een der-
gelijk besluit. De beproevingen, die Beglie' be-
leeft, zijn tragisch.

Met diepe beklemdheid maken wij eens te
«eer een inval door in een deel van ons ge»
bied. De regeering vraagt echter de bevolking
baar koelbloedigheid niet te verliezen. Men
moét zich niet verbazen over de heftigheid van
den schok. -Het Belgische leger biedt op dit oogenblik
net hoofd aan een ontzaggelijk leger.

Deneelfden deg zijn de geallieerde troepen
tusscbenbelde gekomen. Zij brachten denvijand
«ware verliezen toe. Een honderdtal Duitsche
vliegtuigen werd neergehaald.

Behalve de bres, die geopend 1» in den ver-
dedigingssector van het Albert Kanaal, bieden
deze Unie en die welke meer naar het Noorden
is gelegen, met succes weerstand. Deze linies
«ijn nog niet aangetast, ondanks verscheidene
aanvallen.

In het versterkte gebied van Luik is de

RECLAMEBILJETTEN ALS
RICHTINGWIJZERS
ledere „Pascha" heeft zijn

keerzijde
De Belgische veiligheidsdienst verzoekt het

publiek alle reclamebiljetten voor het koffie»
surrogaat «Pascha", welke op telegraafpalen en
«p andere plaatsen zijn aangebracht, te willen
vernietigen.

Deze mededeellug is per radio bekend ge»
maakt.

Men heeft op de achterzijde van deze biljet»
ten teekeningen gevonden, welke den aanval»
lers kostbare aanwijzingen zouden kunnen
«even over verkeerswegen «n dergelijken.

vijand niet vooruit gekomen. Felle aanvallen
werden ondernomen op de forten. Deze aan»
vallen werden voortgezet tot de bestorming.
Alle aanvallen werden echter afgeslagen.

Op den rechteroever van de Maas werden
onze troepen in Luxemburg aangevallen door
veel sterkere strijdkrachten. Zij verdedigden
zich moedig en trokken methodisch terug vol»
gens de gegeven bevelen. Aan hun zijde dron-
gen Fransche gemotoriseerde troepen door in
de provincie Luxemburg. Een deel van de pro-
vincie is door den vijand bezet.

Niettemin is de militaire toestand niet ge»
compromiteerd. Hij is, zooals menkon verwach-
ten. gekenmerkt door moeilijke „ogenblikken.
D- toestand is hersteld, dank zij de snelheid
der maatregelen, waartoe door de bevelvoering
bevel is gegeven en die door de troepen met
opmerkelijke bekwaamheid en energie zijn
uitgevoerd. Zooals gij weet, heeft de koning
van de eerste oogenblikkenaf hetbevel over de
operaties op zich genomen. Hij bevindt zich op
zijn bevelpost temidden van zijn troepen.

Waarde landgenooten, laten wij vastberaden
zijn in de beproeving. Laat niemand den moed
zinken. Neemt een voorbeeld aan ons dappere
leger, dat van de eerste gevechten af de volle
maat geeft van zijn dapperheid. Laat ons eens»
gezind blijven en vertrouwen in de overwin»
ning, en met behulp van onze bondgenooten
zullen wij zegevieren.

Toen pierlot zijn redevoering voor de radio
uitsprak, werd er in Brussel luchtalarm ge»
maakt.

Engelsche onderzeeër verloren
Reuter uit Londen. De Britsche admiraliteit

meldt: ,
De secretaris der admiraliteit moét tot zijn

leedwezen mededeelen, dat de onderzeeër Leal
over tijd is en als verloren moet worden ver-
ondersteld. Buitenlandsche berichten opperen
het denkbeeld, dat eenigeleden der bemanning
wellicht krijgsgevangen zijn gemaakt De naaste
famileleden zijn op de hoogte gesteld.

Ds «nd^seee' Seal bad »en waterverplaat-
sing van 1520 ton en deed levens dienst als
mijnenlegger.

SOLDIJ AAN FRANSCHE TROEPEN
IN ONS LAND.

Gelijk gesteld aan de Nederlandsche soldij.
De Minister van Binneiandsche Zaken heeft

aan alle burgemeesters in Zeeland het volgende
telegram doen verzenden:

.burgemeesters worden gemachtigd aan mili-
tairen k'ransche expeditiekorps zoodanige toe-
slag op soldij te verleenen dat deze soldij gelijk
wordt aan die van Nederlandsche militairen
van overeenkomstigenrang."

Het ttoode Kruis herinnert
aan de Haagsche conventie

Havas uit Genève: Het internationaal Roode
Kruis Comité heeft herinnerd aan zijn oproep
van 12 Maart tot de staten, welke deelnemen
aan de conventie van Genève en de vierde
Haagsche conventie van 1907, inzake de be-
scherming van de burgerbevolking tegen bom»
bardementen uit de lucht.

Opnieuw bezweert bet comité de oorlogs-
voerenden geen aanvallen te doen op personen,
die door hun inoffensief karakter niet mogen
worden aangevallen. Het Roode Kruis Comité
is van oordeel, dat het Ronde Kruis thans
openlijk zijn stem moet doen hooren uit naam
van de waardigheid der menschheid. Boven
alle conventies doet het comité een beroep op
bet geweten der naties.

De nieuwe Engelsche
Regeering

DuffCooper minister van
informatie

Een Engelsek-ltaUaansch
incident

Uit Londen. Churchill is Zondagavond door
denkoning in Buckingham Palace ontvangen.

Uit Londen. Gisteravond zijn verdere benoe-
mingen in het Kabinet van Churchill officieel
bekend gemaakt.

Tot lord kanselier werd benoemd Sir John
Simon. die in de regeering Chamberlain minis-
ter van Financiën was.

Tot minister van Financiën is benoemd, Sir
Xingslev Wood. die in de vorige regeering de
functie vervulde van lord-grootzegelbewaarder.

Sir John Anderson blijft ministér van Bin»
nenlandscne Zaken.

Minister voor de Voorraden wordt Herbert
Morrison (Labour).

Duff Caoperwordt minister voor de inlichtin-
gen en Sir Andrew Duncan blijft minister van
Handel.

Lord Lloyd wordt minister vanKoloniën.
De Labourpartli en de regeering.

Uit Londen. Hetbestuur van deLabour Partij
en van de Labourfractie in het parlement heb»
ben een verklaring gepubliceerd, waarin zij het
besluit van de partij, om met de regeering
samen te werken, goedkeuren.

Engelsch-Italiaansch incident
Een diplomatieke stap.

Reuter uit Londen. Van gezaghebbende zijae
wordt te Londen vernomen, dat de Engelsche
ambassadeur in Rome, de Italiaansche regee-
ring uitleg heeft gevraagd omtrent een incident,
dat zich gisteren in Rome heeft voorgedaan en
waarbij zekere leden van den staf der Britsche
ambassade, naar gemeld wordt, zijn gemo-
lesteerd. Verder wordt vernomen, dat den am»
bassadeur door de Britsche regeering instructie
is gegeven de aandacht der Italiaansche regee»
ring te vestigen op den ongelukkige» indruk,
die waarschijnlijk gewekt zal worden door
aanplakbiljetten van anti-Engelschen aard. :

Reuter seint nader uit Rome: De aanplakbil-
jetten, die Vrijdagavond in Rome verschenen
zijn. verklaren, dat Groot Britanje een yer»
wijtde natie is. Zaterdagavond werd hun aantal
'6rl>oter, naar een zeker r-a:ital was afge-
scheurd.

Deze aanplakbiljetten hebben reeds een inci-
dent veroorzaakt, waarbij Engelsche onderda-
nen zijn betrokken. Gisterochtend begon een
Engelschman, die buiten zijn hotel een dergelijk
biljet aangeplakt vond, dit er af te halen met
de bedoeling het als souvenir te bewaren. De
Engelschman en ' drie vrienden — n.l. een
tweede Engelschman. een Engelsche vrouw en
een Amerikaan — werden aangevallen door
zwarthemden en achtervolgd tot in het hotel,
waar de directeur zelf ook aangevallen werd.
De Engelsche gezant Sir Noel Charles. arri-
veerdeen trachtte denvrede te herstellen. Toen
Charles naar zijn auto terugkeerdg. welke ge-
kenmerkt was als diplomatieke wagen, en die
voorzien was van de Engelsche vlag, bevond
hij, dat een soortgeijlk aanplakbiljet er op was
geplakt. Charles stelde zich telefonisch in ver»
binding met het Italiaansche ministerie van
buitenlandsche zaken, waaorp onmiddellijk een
ambtenaar arriveerde. De zwarthemden verwij-
derden toen het aanplakbiljet van de auto en
het incident was geëindigd.

Een andere uiting van het extreme deel der
fascistische beweging bestond in het verbran-
den van exempalren van het Vaticaanscne
orgaan Osservatore Romano. Dit feit beeft zich
gisteravond voorgedaan buiten het voornaam»
ste spoorwegstation van Rome. De bladen wa»
ren in beslag genomen in een naburige kiosk.
De verspreiding van de Osservatore Romano is
ook beperkt door optreden van geheimzinnige
personen, die pakken kranten opknopen, wan»
neer ze bij de kiosken koopen.

De fascistische pers publiceert vandaag de
boodschap van Koning George aan de Belg!»
sche en Nederlandsche souvereinen, maar
maakt geen melding van de boodschap van pre»
sident Roosevelt aan koning Leopold.

Mnssollnl ontvangt militaire chefs.
Ltefani uit Rome. Mussolini beeft in tegen»,

woordigheid van maarschalk Graziani, den
chef van de generale staf van het leger en
ondersecretaris van oorlog, generaal Soddu, de
generaals Pintor en Guzzon! ontvangen, die
hem rapport uitbrachten van militairen aard
betreffende bun legers. Musosiini belastte de
beide generaals met verdereperfectioneeringen
in den „Valium" der Alpen aan de westelijke
grens, den z.g. lictoren wal.

Tegen het gevaar der parachutisten
Fransen besluit i.z. behandeling van niet of valsch

geuniformdevijanden
Havas uit Parijs. Het bureau van den Fran-

schen minister-president deelt mede:
«Tijdens de barbaarsche aanvallen op Ne»

derland, België en Luxemburg hebben de Duit»
sche troepen gebruik gemaakt van parachutis-
ten, die dikwijls, in strijd met de internationale
bepalingen, gekleed waren in Nederlandsche en
Belgische uniformen of in burgerkleeding
waren gehuld.

De Fransche regéering stelt er prijs op
openlijk te verklaren, dat ieder vijandelijk strij-
der, die in Frankrijk wordt gevangen genomen
en niet gekleed is in de uniform van zijn leger,
onmiddellijk ter dood zal worden gebracht.

De Fransche strijdmacht heeft desbetreffende
opdrachten ontvangen.

Havas uit Brussel. Officieel wordt gesigna-
leerd, dat Duitsche parachutisten somwijlen
poppen blj zlch hebben. Op het oogenblik der
daling laten zij de pop achter» teneinde de Bel»
gische waarnemers op een dwaalspoor te bren-
gen en zich zelf dan ult de voeten te maken.

Parachutisten kunnen ook burgerkleeding
dragen. Gekleed als arbeider of boer mengen
zij zich onder de menigte om dan demorail.
seerdend» opmerkingen te maken of te sabo»
«"«o. . - '..

Afweer tegen parachutisten in Engeland
Uit Londen meldt Havas: De Sundav Graphic

meldt, dat in Engeland een speciaal getraind
corps van elitetroepen gevormd is om zich te
keeren tegen eventueele parachute-troepen. De
opleiding van deze troepen is reeds sinds eenige
maanden gaande. In het geheele land zijn vrij»
willigers opgeroepen om eventueele vijandelijke
landingen te verhinderen. De bescherming der
vliegvelden is aanzienlijk versterkt. De kust»
wacht waakt dag en nacht, patrouilles per rij»
wiel. gewapend met machinegeweren, trekken
door het geheele land. Sinds gisteren worden
autorijders aangehouden om bun papieren te
vertoonen.
Ben beroep op de waakzaamheid der

bevolking.
Uit Parijs. De militaire gouverneur van

Parijs heeft een beroep gedaan op de waak»
znamheld van de bevolking om zonder verwijl
de militaire autoriteiten, de gendarmerie of de
politie in kennis te stellen met het optreden van
parachutisten of het neerdalen van vijandelijke
vliegtuigen in het veld, alsmede van de aanwe-
zigheid van verdachte personen in de omge-
ving van militaire gebouwen, fabrieken en
kunstwerken.

Niemand op straat van 8 tot 8
Ten oosten van de lijn Amsterdam-ILundert

en verder Noord-Brabant
Algemeene bekendmaking nr. 6 van den luitenant-commandant van het
veldleger, j» J. G. baron Van Voorst tot Voorst, geldende voor diens
gezagsgebiedvoor zooveel gelegen beoosten de lijn Amsterdam»—2nnderi.
alsmede het overige deel der provincie iXoord-ürabant :

I. Het is verboden «leb na 20.00 uur
en voor 8 uur op den openbaren weg te
bevinden.
11. Onder openbaren weg wordt ver-

staan elk terrein dat, zjj bet ook «et
eenige beperking, voor een ieder feite-
lijk toegankelijk is.
111. Militairen in het bezit van hun
zakboekje, overheidsambtenaren in de
rechtmatige uitoefening van hun func-
tie en personen in het bezit van een be»
wijs van doorgang, afgegeven door den
commandant van 't veldleger of namens
dezen door den burgemeester van de
plaats hunner inwoning, vallen buiten
dit verbod.
IV. Yen ieder is verplicht op eerste
aanmaning van het militair gezag of
van hen, die namens dat gezag optreedt,

zjjn navielen te toonen en zich te legiti»
meeren. leder, die hieraan niet voldoet»
wordt geacht zch onbevoegdeljik op den
openbaren weg te bevinden.
V. Met de handhaving en naleving
zijn belast marechaussee» politietroepen,
rijks» en gemeentepolitie en militairen,
belast met wacht-, patrouille» en onder»
zoekingsdiensten.

VI. Maximum strafovertreding : Een
maand hechtenis of f 300 boete. Hij, die
een aanroep onbeantwoord laat of die
niet voldoet aan een bevoegd gegeven
bevel, stelt zich bloot aan lijfsgevaar.
vu. Alle nog niet geïnterneerde vreem-
delingen van Duitsche nationaliteit blij-
ven verplicht om hun woonhuis niet te
verlaten."

Deze verordening is Zondagavond om
20.00 uur in werking getreden.

STRENGE
politievoorschriften
in Den Haag
Niet blijven staan op straat;
geen samenscholingen, deuren

en ramen gesloten houden

Militair gezag. - Algemeene
bekendmaking no. 2

De generaal-majoor, garnizoenscommandant
van 's-Gravenhage. in die gemeente uitoefe-
nende het militair gezag, bedoeld in de wet van
23 Mei 1899. Staatsblad no. 128, zooals deze wet
sedert is gewijzigd, gezien art. 14 van boven»
genoemde wet, overwegende, dat in de ge»
meente 's-Gravenhage ernstige vrees voor ver»
staring der openbare orde bestaafstelt vast:

Voor de gemeente 's-Gravenhage de navol»
gende algemeenevoorschriften van politie:

ARTIKEL 1.
Het blijven staan op den openbaren weg is

verboden.
ARTIKEL 2:

Alle samenscholingen van drie of meer per»
sonen op den openbaren weg zijn verboden.

Onder openbaren weg wordt mede verstaan
eik terrein, dat zij het ook met eenige beper-
king, voor ieder feitelijk toegankelijk is.

ARTIKELS.
Het geopend hebben van deuren, ramen en

vensters Is verboden.
r-i ARTIKEL.4.
Het verbod, gegeven in art. 1. is niet van toe»

passing op personen in overheidsdienst, in de
rechtmatige uitoefening van hun functie, blij»
kende uit een aan hen als zoodanig uitgereikt
identiteitsbewijs, noch voor militairen in het
bezit van hun oorlogszakboekje of voor hen
aan wie of namens het militair gezag een
identiteitsbewijs of pas is afgegeven.

ARTIKEL 5.
Een ieder, aan wien een bewijs als bedoeld

in het vorige artikel van deze verordening is
uitgereikt, is verplicht hetzelve op eerste aan»
vrage van de in artikel 6 bedoelde opsporings-
ambtenaren te toonen. Hij, die aan deze ver»
plichting niet aanstonds voldoet, wordt geacht
niet in bet bezit van een papier als bovenbe-
doeld te zijn.

ARTIKEL S.
Met de handhaving en met de zorg voor de

naleving van deze verordening, alsmede met de
opsporing van krachtens eenige bepaling van
deze verordening strafbare feiten zijn, behalve
de in art. 141 Wetboek van Ltrafverordening
genoemde ambtenaren medebelast met het per»
soneel van het wapen der Koninklijke mare»
chaussee, alsmede dat van de politietroepen,
van de rijks-, de gemeentepolitie en voorts de
militairen, belast met wacht-, patrouille» èn
onderzoekingsdiensten in het gezagsgebied.

ARTIKEL 7.
Onverminderd bet bepaalde in art. 184 van

het wetboek van strafrecht worden overtredin-
genvan deze verordening, ingevolge art. 41 van
de wet van 28 Mei 1899, Staatsblad 128. ge»
straft met een hechtenis van ten hoogste twaalf
dagen of geldboete van ten hoogste honderd
gulden.

ARTIKEL 8.
Deze verordening treedt in werking onmid-

dellijk na hare afkondiging.
Gelaste en bevele, dat een ieder «leb dien

overeenkomstig gedrage en waarschuwt de bur»
gerbevolking, dat overtreding onmiddellijk
levensgevaar oplevert. Gegeven 's Gravenhage.
12 Mei 1940.

De garnizoenscommandant te 's»Gravenhage
de generaal-majoor voornoemd,

W. r. A. «ACK3TROH.
Afgekondigd op de wijze door bet militair

gezag vastgesteld, te 's»Gravenh»ge 12 Mei 1940.
De Burgemeester
Mr 8.1. B. DB MONCNz'.

Handel in brandstoffen voor
verwarming verboden

Blijkens een mededeellng van den Minister
van Handel. Nijverheid en scheepvaart l« b«»
verboden, brandstoffen, met inbegrip van alle
oliën, benzine of benzol, te koopen, i» verkoo»
pen of af te leveren, voor zoover de>e bestemd
zijn voor verwarming van vertrekken «n loog.
litelten.

Verduisteringsmaatregelen
AFSCHERMING IN WONINGEN

MOET ABSOLUUT ZIJN
Be . hoofdcommissaris van politie te s Gra

vennage. tevens hoofd van den Lucbtbescber»
mlngsdiens. alhier, maant alle inwoners dier
gemeente aan, bun perceelen absoluut af te
«bennen, dus zoodanig, dat geen énkel licht
naar buiten straalt.. bit geldt vooral ook voor de achterzijde der
perceelen.

Bewoners, die bet uitstralingsverbod niet
voldoen:*» opvolgen, stellen zich. aan groote
siiaang nlambeden en zware straffen bloot.

Met name geldt dit voor de Transvaal en
«cnlldersbnurt.

RECHTSPLEGING TE VELDE
Hst reeds met een enkel woord vermelde

Koninklijke Besluit van 11 dezer tot wijziging
van het organisatiebesluit rechtspleging te
velde 1940 houdt een aanvulling in, waarbij
wordt bepaald, dat de krijgsraden, benoemd
met ingang van II Mei 1940, mede bevoegd zijn
ten aanzien van de strafbare feiten, begaan op
10 Mei 1940.

De verzorging van het leger
In zijn mobilisatie-ervaringen op verple»

gingsgebied zegt luit.»ko!onel int, P. P. W. v.
Leeuwen in de Militaire Spectator: Het is
ongetwijfeld gebleken, dat het gemis van een
intendanceformatie. althans van een intendant,
in den staf van een divisie, bezwaren met zich
brengt. De in vredestijd aanvaarde oplossing:
detacheering van een kapitein-int. van het
legerkorps, bij elk der divisies, is onuitvoer-
baar. gebleken. Men moet door een algemeene
reorganisatie tot een stelsel komen, waarbij het
zwaartepunt van de verpleging en de aan» en
afvoer van het legerkorps verlegd wordt naar
de divisie, zooals b.v. bij de Duitschers het
gévHl.' is. De indeeling van reserve-officieren
voojr "speciale diensten bij de intendance is juist
gebleken en de goede opleiding, welke de offi-
eieren de laatste jaren genoten hebben, heeft
lloèdë vruchten afgeworpen. Voor indeeling bij
den staf van een legerkorpsblijken de specialis-
ten,,h«t meest in aanmerking te komeri dié in
hun burgerpositie organisatorische werkzaam»
heden verrichten of bij den handel betrokken
zijn. . L . ;

De , mobilisatie heeft bevestigd, dat de
functie van verplegingsöfficier zeer goed door
réserveofficieren kan worden vervuld. Wel
zouden er, indien de eerste mobilisatiedagen
meteen den oorlog gebracht hadden, vele moei-
lijkheden zijn geweest, vooral en dit is z^.
een fout in ons stelsel — omdat er te midden
van de reserveofficieren .verplegiugsofficieren
zoo uiterst weinig ervaren beroepsofficieren
voorkwamen, die hun jóngere reservecollega's
met raad en daad ter zijde konden staan, maar
in welke functies van ons leger zou dat anders
zijn geweest. Aan te bevelen is derhalve, meer
dan nu, ervaren beroepsofficieren van de mili-
taire administratie als verplegingsöfficier te
doen optreden te midden van hun reservecol»
lega's. Trouwens deze eisch geldt overal in ons
leger.

Het is buiten twijfel, dat de motoriseering
van de levensmiddelentreinen zeer groote voor»
deden heeft opgeleverd. Maar aan den aard
van de voor de levensmiddelentreinen te vor-
deren voertuigen dient meer aandacht te wor-
den besteed. Er zijn er op het oogenblik nog
onder, die alleen berekend schijnen op.de
prachtige wegen, langs welke ze zich nu dage»
lijk» ongestoord bewegen.

Aan de laatste schakel in den ketting van de
verpleging wordt, meent luit.»ko!onel v. Leeu-
wen, nog niet voldoende aandacht geschonken,
t.w. het brengen van het eten van de keuken»
voertuigen naar de gevecbtsopsteUingen.

VERKOOP VAN ALCOHOLHOUDENDEN
DRANK VERBODEN.

De burgemeester van Rotterdam maakt be»
kend, dat met ingang van 13 Mei 1940 bet aan
verkoopers van sterken «n alooholhoudenden
drank voor den duur van den oorlog verboden
is alcoholhoudend» dranken te verknopen en af
to leveren.

Indië en de oorlog
Enkele geïnterneerden

losgelaten
BATAVIA. — Na een nauwkeurig onderzoek

zijn enkele geïnterneerden, van wie de loyali-
teit vast staat, dan wel wier status momenteel
niet met die van een vijandelijk land kan wor-
den vereenzelvigd, van bet eiland Onrust, waar
zij waren ondergebracht, vrijgelaten.

(Aneta).

Woede keert zich tegen
N.S.B.-gebouwen

BANDOBNG. — Zaterdagmorgen drongen ca
400 opgewonden scholieren bet kringhuls van
de NHH. binnen. Zij richtten bier groote ver»
nieüng aan. waarna een vuur gestookt werd
van stoelen, tafels, boeken en portretten.

Hedenmiddag moesten politie en militairen
opnieuw ingrijpen, daar eenzelfde poging ge»
«laan werd bij een NHH.»boekbandel en bij
bet Nationaal Weekblad.

De gebouwen worden thans bewaakt en alle
teekens welke deze kenmerken als beboorende
tot de NSB, zijn verwijderd. (Aneta)

Het is verboden Duitschers
te herbergen

BATAVIA. — Het militair gezag beeft de
volgende verordening uitgevaardigd:

1. Het is verboden aan eenig mannelijk
Duitsch onderdaan, ouder dan zestien jaar.
zonder toestemming van het militair gezag
huisvesting te verleenen.
' 2. Hij. aan wien bekend is. dat zien een
mannelijk Duitsch onderdaan, ouder dan zes»
tien jaar. zich in Nederlandscn»lndië bevindt,
van wiens aanwezigheid hij weet of vermoedt,
dat de overheid geen kennis draagt, is ver-
plicht dit onverwijld mede te deelen aan de
plaatselijke bestuurs» of politie-autoriteiten.- 3. Hij. die aan eenig Duitsch onderdaan,
niet vallende onder de groen.-personen onder
één genoemd, huisvesting verleend. Is ver»
plicht biervan onverwijld aan plaatselijke be-
stuurs» of politie-autoriteiten kennis te geven.

4. Overtreding van dit bepaalde zal gestraft
worden met een gevangenisstraf van sub arti-
kei 1, vijf jaar. sub artikel 2, 2 .aar en zes
maanden en voor artikel 3. 2 jaar. (Aneta).

Censuur op P.T. en T.-berichten
BATAVIA. — Het militair gezag heeft met

ingang van 11 Mcl een censuur Ingesteld on-
der militair toezicht, en wel op alle postzen»
dingen, telegrammen, telefonische berichten.

(Aneta)

Radiotoestellen in beslag
genomen

BATAVIA. — Dé politie beeft alle radiotoe»
stellen, welke zich bevonden in de woningen
van geïnterneerden, in beslag genomen.

(Aneta)

Controle op radio-uitzendingen
BATAVIA. — Het militair gezag heeft een

verordening uitgevaardigd, waarbij in schouw-
burgen, bioscopen, sociëteiten en overigens
alle lokalen, bestemd voor gezellig verkeer,
alsmede in fabrieken, werkplaatsen en winkels,
slechts radio-uitzendingen zullen worden toe-
gestaan, ten geboore. gebracht door officieel
geregistreerde Nederiandsch»lndiscbè ''omroep-
stations. (Aneta)

Betuiging van trouw door
het I. E. V.

BATAVIA. — Het hoofdbestuur van het
Indo»Eurupeesch Verbond zond hst volgend
telegram aan den

Gouverneur-Generaal;

„Excellentie, het lE.V. verzekert hierbij op-
nieuw zijn trouw aan HHI. de Koningin en
aan Haren vertegenwoordigerhier te lande.
" Het Verbond, zoowel als organisatie als ieder
lid persoonlijk, stelt zich geheel ter beschik»
king van Uwe Excellentie en verzoekt II er op
te rekenen, dat op iedere gewenschte mede
werking onzerzijds staat kan worden gemaakt,
ook voor die medewerking, welke niet krach»
tens wettelijk voorschriftkan worden opgevor-
derd". (w.g.) Wermuth, voorz. lE.V.

lAneta).

Voor het Nederlandsche
Roode Kruis

BATAVIA. — De voorganger van de Wil»
lemskerk te Batavia deelde tijdens den dienst
van Zondagmorgen mede. dat de opbrengst
van alle collecten zullen worden gestort ten
bate van het Nederlandsche Roode Kruis.

<Aneta>.

Gisten tot huinaan Nederland
SEMARANG. — Naar aanleiding van de in»

schrijving, door het dagblad De Locomotief ge»
opend, voor hulp aan Nederland, ontving men
van een Nederlandsche dame. die zeide niet
over contant geld te beschikken, In enveloppe
met begeleldenden brief haar eenig bezit, te
weten een gouden beugelbeurs. een gouden
armband, een gouden ketting en een gouden
potlood.

Verder kan nog worden gemeld, dat de gif»
ten blijven binnenstroamen.

In verband met de giften tot steun aan bet
vaderland, welke spontaan bij het dagblad De
Locomotief binnenstroomen, heeft de gouver»
neur van Midden»sava het initiatief genomen
tot organisatie van deze geestdriftige actie van
het publiek. Voor dit doel is reeds een comité
gevormd.

GASDICHT EN SCHERFVRIJ SEINHUIS
Naar het A^.D. verneemt On te Bandoeng

proeven genomen door de Staatsspoorwegen,
met medewerking van den luchtbeschermings»
dienst, «n de gasdicbtheid van bet eerste gas»
dicht» en scberfvrije seinhuis dta op bet goe»
derenemplacement Tjirojom is gebouwd, t»
controleeren. De gevonden oplossing om de
openingen voor den invoer van de verbin»
dingsdraden tusschen bet seinhuis, de wissels
en signalen gasdicbt te maken, is de juiste
gebleken.

Het ligt in de bedoeling dit jaar nog drie
dergelijke seinhuizen té Bandoeng «n twee te
Malang te bouwen.

..». . O »

Mitinlii» cotonn«s
j. eg Kruisen *ri| OM vnorreW^z»

««g, M«e»ol» » "Hst.

. " Advertenties -
,«s»»«>>»»»»»!»»^»»»«»»>»»»»»«>»

Heden ontsliep zacht en kalm mijn innig geliefde Zuster
ANNA AUCUSTA ELISABETH
BENNEBROEK GRAVENHORST

L. W. A. L. BENNEBROEK GRAVENHORST.
's-Gravenhage, Il Mei 1940..

leplaan 37.
Eenlge e» algemeene Kennisgeving.

Begrafenis Dinsdag 14 dezer 'smiddags om 3 uur Oud Eik
en Duinen. Vertrek van het sterfhuis 2*4 uur.
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