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ARBEIDEN EN NIET
VERTWIJFELEN

Het is beslist.
De Duitsche oorlogsmoker is op ons land

gevallen en heeft het een verpletterenden
slag toegebracht.

We hadden een defensiestelsel opge-
bouwd, dat den toets der critiek kon door-
staan. Ons leger was klein, maar tot krach-
tigen tegenstand in staat en bereid.

Maar het stond tegenovereen tegenstan-
der, zoo geweldig bewapend en zoo sterk,
dat de afloop van den ongelijken strijd
niet twijfelachtig kon zijn.

Toch hebben we dien aanvaard. Niet
alleen onze regéering, maar ook het leger
en de bevolking. -

De slag, dien Ouitt-chland ons toe-
bracht» kón niet anders beantwoord wor-
den, wilden we onze eer behouden.

Er» onze eer is gered. Ons leger heeft
een vastberadenheid en een dapperheid
tentoongespreid, die aller bewondering zal
afdwingen, ook, daarvan zijn we over-
tuigd, van de Duitschers zelf. En onze be-
volking heeft den strijd in het achterland
met niet minder vastberadenheid en moed
gestreden. Zoomin als van het leger is
haar moreel geschokt.

Er is onder de verschrikkelijke dreiging
uit de lucht geen paniek geweest.

Wij zijn ér van overtuigd, dat leger en
volk de beproeving ook langer gedragen
zouden hebben, als het opperbevel van
onze zee- en landmacht het noodig en
mogelijk had geacht.

Hun geestkracht was ongeschokt, daar-
van hebben ons de bewijzen bereikt Maar
natuurlijk konden zij niet den toestand
overzien, zooals onze opperbevelhebber.

Hij alleen wist, wat ons volk reeds was
opgelegd en welke gevaren nog dreigden.

Rotterdam was half verwoest Met
Utrecht en andere steden dreigde hetzelf-
de té gebeuren.

Het besluit is hem zwaar gevallen, maar
het^moest genomen worden>^^ij waren
vasibWbten, zoo zei hij in zijn radiotoe-
spraak, ons Vaderland tot het uiterste te
verdedigen. Welnu, ik als opperbevelheb-
ber wist met volstrekte zekerheid, dat dit
uiterste was bereikt Onze troepen
stonden tegenover technische middelen,
waartegen de grootste menschelijke moed
niet is opgewassen. Bij duizenden zijn zij
gevallen voor Nederland. Onze luchtstrijd-
krachten konden onze operaties niet vol-
doende meer steunen. Tegenover de Duit-
sche overmacht in de lucht had onze lucht-
doelartillerie slechts een beperkte uit»
werking, boe dapper en bekwaam de lucht-
doelbatterijen ook hun taak vervulden.
Onze troepen stonden aan vernietigende
luchtblmabardementen bloot en in ons
dichtbevolkte land maakte de luchtoorlog
ook vele slachtoffers onver de burgerbe-
volking. Vrijwel geheel aangewezen op
eigen kracht, konden wij ons land, onze
burgerbevolking voor dit geweld niet be»
hoeden.

Wij hebben den strijd niet gewild. Maar
wij hebben dien als plicht aanvaard. Thans
rust op ons een andere plicht: vertrouwen
te hebben in onze eigen krachten, die de
eeuwen door gebleken zijn in ons volk te
wonen. Wij moeten aan de toekomst gaan
bouwen. Met de tanden op elkaar geklemd
moeten wij arbeiden en niet vertwijfelen

Er zal een nieuwe wereld.ontstaan uit
den chaos en wij zullen daarin onze taak
te vervullen hebben. Geloof en vertrou-
wen in de toekomst kunnen ons helpen,
ons op die taak voor te bereiden.

ROTTERDAM HEEFT
VOLDOENDE HULP

RoodeKruis zond mensehen
en materiaal

Naar wij vernemen, heelt het Neder-
landsche Roode Kruis hier ter stede van-
ochtend een groot aantal gereedstaande
doctoren en verpleegsters, alsmede een
zeer groote hoeveelheid verplegingsmid-
delen, naar Rotterdam gezonden voor de
hulpverleening daar ter stede. Hierop is
uit Rotterdam bericht ontvangen, dat men
daar thans over voldoende menschen en
materiaal beschikt, zoodat verdere zendin-
gen achterwegekunnen blijven.

De normale verlichting
van straten en wegen hersteld

De Commandant der Vesting Holland heeft
voor zooveel mogelijk, de volledige, normale '
verlichting van «traten en wegen der gemeen»
<*» in zijn gezagsgebied gelaat '

Aan de soldateneer
is ten volle voldaan

Aan een dagorder, gisteren door den
Opperbevelhebber van Land- en Zee-
macht aan de troepencommandanten ge-
richt, wordt het volgende woord van
hulde aan de troepen ontleend:

Bc verzoek a aan dé troepen en onder»
deelen mede te deelen. dat ik vervuld
ben van diepe bewondering en dank»
baarheid voor hetgeen door u en door
onze troepencommandanten en troepen is
verricht. In hoofdzaak de wanverhouding
in bet bezit.van materieele middelen is
de oorzaak geweest, dat niet op alle
plaatsen, waar zulks dezerzijds was ge-
last, stand is kunnen worden gehouden.

Aan de soldateneer is door u ten volle
voldaan.

Mededeeling van den
O.L.Z.aan het

Nederlandsche volk
Wederopbouw van wat

verloren is gegaan

De Opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht maakt bekend:

De Opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht hecht er aan, als hoogste ver-
tegenwoordiger van het Nederlandsche
regeeringsgezag» aan de Nederlandsche
bevolking dank te brengen voor de tref-
fende wijze, waarop zij in de dagen,
voorafgegaan aan en gedurende den
oorlog onze troepen heeft ontvangen en
geschraagd, samen hebben leger en be-
volking, zoolang het mogelijk was, alles
gedaan, wat voor de vrijheid van het
land gedaan kon worden.

Thans, in de nieuwe omstandigheden,
is het noodzakelijk, dat ieder, in eigen
beroep, werkkring of bedrijf, rustig en
ernstig zijn leven voortzet, Allen, op
welke plaats^zij hnii arbeid ook-vinden,
moeten er, ongeacht verschil in geloof
of overtuiging, toe bijdragen, het maat-
schappelijk leven in gang te houden.

Ook nu mag ons volk niet bij de pak-
ken neerzitten. Het moet toonen, dat het
niet alleen den strijd moedig onder de
oogen heeft gezien, doch dat het zich
eveneens met volle kracht kan zetten
aan den wederopbouw van hetgeen door
den oorlog is verloren gegaan en ver-
nietigd. Onderling vereenigd, de ge»
wijzigde omstandigheden dragend, zal
het volk dit werk van herstel met ener-

I gie verrichten.
. Opnieuw moeten allen toonen, Neder-
landers te zijn in den waren zin van het
woord, gedachtig aan de oud-vaderland-
sche spreuk: „Ik worstel en kom boven".

Zoo spoedig dat mogelijk Is, zullen
nadere richtlijnen voor het maatschap»
pelijke leven worden gegeven. In af»
wachting daarvan beveel ik, dat elke
"vijandelijke handeling tegen het Duit»
sche legér, zijn personeel, zijn materieel
en zijn inrichtingen, verboden is en dat
rust en orde onvoorwaardelijk moeten
worden gehandhaafd. De Duitsche com-
mandant heeft medegedeeld, dat han-
delingen hiermede in strijd, naar de
Duitsche wetten streng zullen worden
gestraft.

De mededeeling van het
Duitsche gezantschap

Het Duitsche gezantschap heeft gisteren het
volgende radiobericht naar Berlijn gezonden:

Aan den Rljksmlnlster van Buitenlandsche
Zaken te Berlijn.

Vandaag, den 14den Mei, te 19 uur (Am»
sterdamschen tijd) heeft zich bij mij de
Nederlandsche Oeneraal Schuurman ver-
voegd, en het volgende verklaard:

„Ik heb Uwe Excellentie de mededeeling
te doen, dat de Nederlandsche weermacht
met uitzondering van haar troepen in Zee-
land, voor de oprukkende Duitsche troepen
de wapens neerlegt"

Ik heb van deze mededeeling acte ge»
nomen.

In aansluiting daarop heeft de Opper-
bevelhebber der Nederlandsche weermacht
door bemiddeling van den Duitschen lucht-
vaartattache, luitenant-generaal Wepninger.
het opperbevel der weermacht te Berlijn
verzocht gevolmachtigde vertegenwoordiger»
der Duitsche troepen in Nederland ter be»
spreking over maatregelen tot handhaving
van rust veiligheid en orde, naar het hoofd»
kwartier ln ven Haag te zenden.

<<w. g.) «rat Zeen, Oultsoh gezant

Duitsch weermachtbericht

VERLENGDE MAGINOTLINIE
DOORBROKEN

Fransche tegenaanvallen in Frankrijk
en België afgeslagen

Zware verliezen van de Engelsche vloot en luchtvloot

D.N.B. meldt uit het hoofdkwartier
van den k'uehrer: Het opperbevel van
de Duitsche weermacht deelt mede:

De vesting Holland heeft zich over-
gegeven aangezien de strijd tegen de
overmachtige aanvallen van de Duit»
sche troepen te land» ter zee en in de
lucht geen hoop meer liet.

In België hebben onze divisies, welke
den terugtrekkenden vijand op den voet
volgen, de Dvlestelling bereikt.

Tusschen Namen en <3ivet is de óver-
gang over de Maas in een breed front
bereikt. Tegenaanvallen, welke de Fran-
schen aan den Westelijken oever met
behulp van pantserwagens ondernamen,
zijn afgeslagen. Afdeelingen Duitsche
gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers
hebben in dezen strijd ingegrepen en
en groot aantal pantserwagens vernield.

Bij het overtrekken van de Maas in
de omgeving van Sedan is in nauwe
samenwerking m«-. do luchtmacht het
verlengde van den beschermingswal van
Frankrijk, de Maginotlinie, naar het
Noordwesten doorbroken. Ook hier zijn
de Fransche tegenaanvallen met zware
verliezen afgeslagen.

. Bij de aanvallen aan het Baarfront
heeft zich de eerste luitenant van een

regiment infanterie, Hans Schoene,
met zijn compagne bij het bestormen
van een versterkt rotspunt ten Zuiden
van ?irmasens door groote dapperheid
onderscheiden.

Net zwaartepunt van de Duitsche
operaties in de lucht lag gisteren in de
aanvallen op de verbindingen van den
vijand, zijn transportwagen en eind-
stations. Vijandelijke pogingen om den
Duitschen strijd door het inzetten van
krachtige vUegtuigaanvallen te verhin-
deren,werdenmet zware verliezen voor
den vijand afgeslagen, zonder dat de
eigen actie in de lucht hierdoor schade
leed.
Op een plaats werden alleen reeds meer
dan 70 Britsche en Fransche jacht- en
gevechtsvliegtuigen omlaag geschoten.

De totale verliezen van den tegen-
stander bedroegen op 14 Mei meer dan
200 vliegtuigen. Hiervan werden door
den strijd in de lucht ongeveer 170 neer»
genaaid» terwijl de luchtdoelartillerie 17
omlaag schoot. De rest werd op den
grond vernield. 35 eigen vliegtuigen
worden vermist.

De gewapende verkenning voor de
Nederlandsche kust heeft tot groote
successen geleid. Zooals reeds in spe-
ciale berichten werd gemeld, werden
twee kruisers en een torpedojager door

bommentrelfers vernield, een andere
kruiser werd door een bom zwaar be»
schadigd, een kooovaardijaenin van
29.000 ton en vier transportseliepen
werden vernield.

De defensieve strijd rond Narvik
duurt voort.

Uit Berlijn meldt OH.H. Omtrent der strijd
bij Luik wordt van welingelichte zijde verno-
men. dat reeds op 13 Mei de forten l^antin en
lauden gevallen zijn. Het fort -rancremont—
repinster heelt na beschieting door de zware
artillerie zijn vuur gestaakt. Ook zijn twee
forten van de vesting Namen genomen.
Net Belgische legerderloht

Uit Brussel: Het Belgische iegerbericbt van
heden luidt:

Er zijn tal van plaatselijke gevechten gaan-
de op verschillende punten van onze stellingen.
Onze troepen weerstaan krachtig den druk van
de vijandelijke strijdkrachten, vannacht waren
voorposten van onze troepen genoodzaakt te-
rug te trekken. "

Uit parijs. In het Noorden des lands is gis-
teren zeven keer luchtalarm gemaakt. Het
langste duurde meer dan een uur. Op enkele
plaatsen is het luchtafweergeschut in werking
getreden. Incidenten hebben zich niet voor»
gedaan.

De staking der vijandelijkheden
De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht

spreekt tothetNederlandsche volk
De Opperbevelhebber van Land-en Zeemacht, generaal H. G. Winkel-

man, heeft gisteravond voor den Nederlandschen omroep de volgende toe-
spraak tot het iVeckerlandsche volk gehouden.'

Nederlanders,
Ik heb er prijs op gesteld, u persoonlijk een toelichting te geven bij het

hoogst ernstige besluit, dot « reeds hedenavond hebt gehoord door de Neder"
landsche radio.

Wij hebben de wapens moeten neerleggen omdat het niet anderskon. Allen
waren vastbesloten ons vaderland te verdedigen tot het uiterste. Welnu, ik, die
als Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht alle berichten ontving, ik wist
met volstrekte zekerheid, dat dit uiterste vandaag was bereikt. Onze soldaten
hébben gestreden met een moed, die onvergetelijk zal blijven. Maar de strijd
was te ongelijk.' onze troepen stonden tegenover technische middelen waartegen
de grootste menschelijke moed niet is ongewassen. Lij duizenden zijn zij gevalt
len voor de vrijheid van Nederland.

De luchtstrijdkrachten, waarover wij thans nog beschikken, zijn zoo mini-
maal, dat zij onze troepen te land nagenoeg niet meer bij de operatien konden
steunen, Tegenover de Duitsche overmacht in de lucht hadden ook onze andere
afweermiddelen, zooals de luchtdoelartillerie, slechts een beperkte uitwerking,
hoe dapper en bekwaam de luchtdösldatterijen haar taak ook vervulden. Zoo
stonden onze troepen bloot aan de vernietigende bombardementen va» het
Duitsche luchtwapen.

En niet alleen zij. Onder de burgerbevolking, onder vrouwen en kinderen,
maakte de luchtoorlog tallooze slachtoffers. In ons dichtbevolkte land. met zijn
véle steden, kan bij luchtbombardementen moeilijk worden onderscheiden tus-
schen militaire en niet-mïlitaire objecten. Rotterdam, dat vanmiddag door de
Duitsche luchtmacht werd gebombardeerd, heeft het droevig lot van den totale»
oorlog ondergaan. Utrecht en andere groote bevolkingscentra zouden binnen
zeer korten tijd dit lot met Rotterdam moeten deelen.

Vrijwel geheel aangewezen op eigen kracht, waren wij niet 1 ...t>, ons
land, onze burgerbevolking, voor dit gewéld te behoeden. Het waren deze harde
feiten, die mij noopten, mijn hoogst ernstig besluit te nemen: wij hebben den
strijd gestaakt.

Ik kan mij ten volle indenken, dat dit besluit voor vele Nederlanders schok-
kend is. Laten zij allen echter beseffen, dat ik op dit oogenblik ds Nederland-
«che Regeering hier te lande vertegenwoordig en dat ik derhalve niet alleen
gerechtigd, doch ook verplicht was, te besluiten, zooals het belang van het Ne-
derlandsche volk in deze omstandigheden voorschrijft.
-" Het staat voor mij onomstootélijk vast, dat dit belang medebrengt, dat de

volstrekt ongelijke strijd moet worden gestaakt, opdat nog niet meer onschul-
dige slachtoffers vallen. Wie mijn verantwoordelijkheid kan peilen, beseft, hoe
zwaar mij dit besluit moet zijn gevalle». Het kon echter niet anders luiden.

Nederlanders, hebt ondanks dezen zwaren tegenslag, vertrouwen in de on-
verwoestbare krachten en tradities van ons volk. Wij hebben deze beproeving
van een korten, doch hevige» oorlog moeten doorstaan. Wij. zullen het nieuwe
lot, dat ons voorloopig beschoren is, met denzeljden'moed en vastberadenheid
dragen, als waarmee «ij den strijd voor onze zelfstandigheid hebben gevoerd.
Hebt daarom, ik herhaal het nogmaals, vertrouwen op de toekomst.

Doch vooral: toont dit vertrouwen door de rust en orde te bewaren, welke
wij zoo dringend behoeven om ons geschokte land weder op te bouwen. Laten
wij ons thans richten op deze» eersten plicht, welken het Vaderland ons oplegt.

Leve Hare Majesteit de Koningin/
Leve het vaderland!

DEN HAAG VERPLEEGT
400 OORLOGSGEWONDEN

Verdeeld over alle
ziekenhuizen

Naar wij van de zijde van het Roode Krats
vernemen, worden in de Haagscheziekenhuizen
op het oogenblik in totaal circa 400 oorlogsge-
wonden verpleegd.

Deze zijn vrijwel uitsluitend afkomstig uit de
Residentie en naaste omgeving, zooals het West»
land. Hoek van Holland en Wassenaar. Slechts
een zeer sporadisch aantal gewonden van bet
Veldleger werd bier ter stede aangevoerd, uit
Rotterdam zijn in het geheel geen gewonden
naar hier getransporteerd. Hen kon ons nog
niet mededeelen, tegen wanneer de eerste ver-
lieslijsten van het Nederlandsche leger bekend
zullen worden gemaakt.

Beteekenisder militaire
bewegingen

D. N. B. meldt uit Berlijn:
Van bevoegde militaire zijde wordt het vol-

gende overzicht gegeven van demilitaire situa-
tie zooals zij er gisteren (Dinsdag) na de pu-
blicatie van het legerberlcht over het Westelijk
front uitzag.
> Voor de beoordeeling van de tegenwoordige
situatie zou het zeer verkeerd zijn uit te gaan
van de hypothese, dat de dingen zich thans
moeten ontwikkelen, zooals in Augustus 1814.
De motoriséering van het leger en vooral de
groote ontwikkeling van het lucntwapen heb»
ben zulke veranderingen in de strategie aan»
gebracht, dat er volkomen nieuwe vormen van
oorlog ontstaan zijn. Net spreekt van zelf dat
het Duitsche leger en het commando reeds de
noodige practische conclusies hebben getrok-
ken uit de bizonder belangrijke ervaringen op»
gedaan in Polen en in den Bcandinavlschen
veldtocht en thans de nieuwe.leer toepast.

De veldtocht in Polen en de ond^-neming in
Scandinavië hadden reeds bewezen, dat er tal
van krachtige stootcolonnes met eigen bewe-
ging zijn gekomen in de plaats van een star
front. Datzelfde is thans in het Westen te ver»
wachten.

Als men de actie der eerste drie dagen van
den strijd in het Westen van.uit dit nieuwe
standpunt der strategie beschouwt, dan ziet
men hoe de eerste colonne in het Noorden, de
Noord-Noliandsche kust bij Narlingen bereikte,
ten Westen van Groningen, alsmede de heele
Oostelijke-kust van de Zuiderzee.

De Zuidelijk aansluitende colonne slaagde er
zeer vlug in de eerste defensielinie van Neder-
land, de I?«el»linie, tusschen Deventer en Am»
hm te doorbreken en verder door te dringen
door de tweede linie, de Grehbelinie. tusschen
den Zuidelijken oever van de Zuiderzee en
Rhenen heen te breken in de richting Utrecht.

De ten Zuiden van de beide Rijnmonden
doorbrekende stoottroep kon in een bewonde-
renswaardig tempo in de richting Tilburg, ten
Noorden van Breda, bet gebied ten Zuiden
van Rotterdam bereiken en daarmede de land»
verbindingen tot stand brengen met de reeds
den eersten dag in bet gebied van Rotterdam
langs den luchtweg ingezette vrij sterke Duit-
sche eenheden.

In België gelukte de eerste beslissende slag
door den tegen krachtigen weerstand in ver»
overden overgang over het Albertkanaal ten
Westen van Maastricht en aan weerszijden van
Hasselt, tegelijk met de verrassende 'doorbraak
van het Noorden uit in defortenlinie van Luik
waar de hoekpijler der Maasverdediging in
het Noorden, bet fort lüben Nnael, eruit geko-
zen werd.

Juist dit fort was eerst na den oorlog van
'14 op grond van de opgedane ervaringen, op-
gericht, om den toegang tot het Maasdal te
verzwaren en een overgang over de Maas en
het Albertkanaal ten Noorden van Luik te ver-
hinderen.

Den 12en Mei viel ook de citadel van de
vesting Luik in Duitsche handen.

Ten Zuiden van Luik kon het Duitsche leger,
«na overschrijding der eerste grenslime, even-

eens verrassend snel terrein winnen, ongeacht
den krachtigen weerstand.

Beziet men de resultaten van den vierden
dag, dan springen duidelijk verschillende resul»
taten naar voren van primair belang.

Allereerst moet worden vastgesteld, dat de
Duitsche luchtmacht, juist als in de eerste
dagen, haar verrassende en met uiterste kracht
uitgevoerde slagen, ook op den vierden dag
heeft voortgezet en daarbij alleen reeds den
dertienden Mei wederom ongeveer 150 vlieg-
tuigen van den tegenstander heeft vernield. Het
zwaartepunt van den Duitschen luchtaanval lag
overigens vooral in het Fransche deel van het
front, waar troepenmassa's, pantserwagenafdee»
lingen, batterijstellingen, munitie-opslagplaatsen
en colonnes, evenals verkeerspunten, in voort»
durende aanvallen vernietigd werden.

Het moet aangenomen worden, dat door
dit vernietigende optreden van het Duit»
sche luchtwapen, de vijandelijke lucht-
macht, die in de eerste vier dagen, vol»
gens de voorhanden mededeelingen ruim
1200 vliegtuigen verloren heeft, op ge»
voelige wijze getroffen is. In leder geval
is de verwachte tegenactie van denvijand
In de lucht, over het algemeen opvallend
gering te noemen.

Reeds Maandag kon de vereeniging tusschen
de door Zuid-Holland opgerukte troepen en do
door het luchtwapen in de nabijheid van Rot»
terdam gelande troepen, volkomen tot stand
worden gebracht. Geheel afgezier. daarvan, dat
daarmede een der belangrijkste economische
steunpunten van Holland lamgelegd werd, kan
tegelijkertijd worden vastgesteld, dat aan de
Duitsche weermacht hiermede reeds de eerste
groote doorbraak in de „vesting Holland" ge»
lukt was.

Het heele gebied van de vesting Holland, dat
reeds door de natuur sterk beschermd ia, werd
door de Nederlanders met vele verdedigings-
werken en kunstmatige hindernissen tot de
kern van de Nederlandsche verdediging ge-
maakt.

De belangrijke deuk welke in deze vesting .n
het Zuiden bij Rotterdam werd gemaakt werd
ook verkregen door samenwerking van troepen
in de lucht «n op het land.

De, gelijktijdig bekend gemaakte, verovering
van Roosendaal beteekent, dat de verbinding
tusschen Holland en den Scheldemond werd
verbroken.

Maandag werd reeds gewezen op de beteeke»
nis van de doorbraak van de stelling aan net
Albertkanaal ter weerszijden van Hasselt. Ook
nieraan werkten behalve infanterie, pioniers en
artillerie, pantserwagens en vliegtuigen op be»
slissende wijze mee. Het resultaat is, dat de
stelling langs het Albertkanaal als gevallen be»
schouwd kan worden, daar reeds gemeld is, dat
de Belgen daar in vollen aftocht zijn naar de
stelling van de Dvle. Deze stelling strekt zich
in Midden-B.elgis uit van Lier (Z.O. van Ant-
werpen) over Leuven naar Namen en verder
langs de Maas. De taak van deze stelling i,
Brussel te beschermen en voor de Britsen»
I?ranscne strijdkrachten als eerste hoofdver»
dedigingslinie te dienen.

Net weermachtbericht van gisteren
meldde kort: de stad Luik is in Duitsche
handen. Men moet bedenken wat dit mili-
tair te beteekenen heeft. Een der sterkste
vestingen met de modernste strijdmidde-
len werd ondanks het uitgebreide ver-
sterkte voorterrein met forten en pantser-
koepels, tankvallen en breede grachten,
alles beschermd met breede prikkeldraad-
versperringen, in drie dagen zoo murw ge-
maakt, dat thans nog slechts enkele ver»
spreide kleine werken moeten opgeruimd
worden.

De beste dekking voor den voorgenomen
Belgiscn»l?ransch'l.ngelschen opmarsch naar
Duitscbland is weggevallen en de grootste hin-
dernis voor de ontwikkeling van de Duitsche
offensieve beweging in bet Westen is in Duit»
acne handen. Luik beteekent in economisch op-
zicht voor België het verlies van een zeer be»
langrijk kruispunt van spoorwegen, land» en
waterwegen.

In 1914 was de verovering van Luik een
eerste voorwaarde voor den opmarsch van
den Duitschen rechtervleugel zonder dat
men door Nederland opmarcheerde. Ook
onder de huidige veranderde omstandig»
heden geldthetzelfde.

De val van Luik beteekent, dat «de
Noordelijke pijler van de Belgisch-
Fransche Maginotlinie is ingestort.

Ook in Zuid-Belgie hebben de Duitsche
troepen snel terrein gewonnen, Het staat
thans vast, dat het bergwoud van de Ar-
dennendat als een groote natuurlijke hin-
dernis werd beschouwd, in hoofdzaak
reeds door de Duitsche troepen is ver-
overd.

De Zuidelijke vleugel van dezen stoottroep,
kon inmiddels reeds de Fransch-Luxemburg-
sche en Fransen-Belgische grens bereiken en
ten deele overschrijden.

Reeds zijn onze troepen er in geslaagd op
verscheidene plaatsen den overgang over de
Maas te forceeren.

Deze stroom is de natuurlijke verlenging van
de Fransche Maginotlinie en is langs den Zul»
delijken oever ook als deel dezer linie van tal»
rijke versterkingen voorzien.

Het weermachtbericht van 13 Mei constateert,
dat ten Zuiden van Saarbrilcken en Z.O. van
Zweibrllcken onze stellingen naar voren zijn
geschoven en dat daarbij verscheidene honder-
den gevangenen zijn gemaakt. Hier zaten de
Franschen in de eerste weken van den oorlog
nog op de hoogten van Laarbrücken. Eind Oct
werd de Franschman daar achteruitgedreven,
waarbij Forback en Ltlering—Wendel bezet
werden. Het weermachtbericht van 14 Mei be-
wijst, dat deze aanval met succes werd voort»
gezet en bet aanvalsfront ook werd uitgebreid
in de streek van Merzig aan de Saar en ten
Z.O. van Firmasens.

Het weermachtbericht Van Dinsdag maakt
voor de eerste maal uitdrukkelijk melding van
een infanterieofflcier, nl luitenant Otto öcnulz,
die zich bijzonder heeft onderschelden door met
zijn mannen zeven vijandelijke bunkers op de
MaglnotUnie achtereen te veroveren.

Samenvattend kan men zeggen, dat de
Franschen en Bngelschen er niet in zijn
geslaagd, het Belgische en het Nederland-
sche leger, dat zij als voorhoede gebruik-
ten, in hun stellingen te steunen. Beide
legers zijn achteruit geworpen, zoodat de
Duitschers nu op de intusschen opgerukte
Nngelsch—Fransche hoofdstrijdkrachten
stuiten.

Men kan er op rekenen, da» thans groote ge-
vechten gaan beginnen op de lijn Antwerpen—
Namen en verder langs de Maas. Dat zullen
de eerste ernstige gevechten zijn. Deze kan hetDuitsche volk echter vol vertrouwen tegemoet
zien.
Qnderselleldlngen

D.NH. meldt ult Berlijn: De Fuhrer heeltluitenant-generaal Student divislecommandantvan de valschermtroepen, en luitenant-generaal
üponek, commandant van een divisie lucht-
infanterie, beiden het ridderkruis van het ijze-
ren kruis verleend.

Belde generaals hebben zlch in den strUd ln
Nederland onderscheiden. legelijk wordenhiermede de onder hen gesteldetroepen geëerd
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ALFIERI NAAR BERLIJN

Een belangrijke missie
vit Home wordt gemeld, dat Alfieri. da

nieuwe Italiaansche gezant te Berlijn, gisteren
naar zijn standplaats is vertrokken. Bij het
vertrek waren Mu-soUnl. ciano en een groot
aantal leidende persoonlijkheden ult de fes»

Cistlsche partij aanwezig, alsmede de Duitsche
gezant von Mackensen. Door een dichte
menigte werd 'de gezant toegejuicht: men
wenschte hem succes toe met zijn missie
No» steens anti-üngelsche demonstratie».

ROME, 14 Mei (Reuter): Stefani meldt, dat
eenlge duizenden studenten uit protest over
de Fransen—Britsche contrabandecontrole zijn
opgetrokken naar het Venetiaansche plein en
riepen om Mussolini die toen op het balkon
verscheen.

D^H. uit Milaan: Gisteren hebden hier
demonstraties plaats gehad voor het Fransche
consulaat. Studenten en zwarthemden trokken
wet Italiaansche en Duitsche vlaggen langs het
gebouw om tegen de blokkademaatregelen der
geallieerden te protesteeren. Het gebouw werd
door een sterk cordon afgezet. Men droeg span»
doeken met opschriften als „Vlva Hitler". Vlva
el Duce". .Mare nostrum", enz.

Hll.eri

DE DUITSCHE OPMARSCH

Groote indruk in het
buitenland

D.N.B. meldt uit Genève: Het bericht, dat
Nederland de wapenen had neergelegd, werd in
Frankrijk reeds vroeg in den avond bekend.
Men wilde het eerst niet gelooven en luisterde
telkens weer naar de Nederlandsche radio. Toen
de proclamatie van den Nederlandschen opper»
bevelhebber was voorgelezen, verdween de
laatste twijfel.

D.N.B. meldt uit Stockholm: De Zweedsche
ochtendbladen getuigen van den ontzaglijken
Indruk, dien de prestaties der Duitsche weer-
macht in Zweden maken, vooral toen bekend

„.werd, . Hat ,Nederland,de wapenen had neer-
gelegd.
De militaire medewerker van Stockholm Tid»

ningen wijst op de buitengewone beteekenis,
die het gebruik van de Duitsche luchtmacht
heeft gehad. Hij noemt den val van Rotterdam
op den vijfden dag van den oorlog een buiten»
gewone prestatie van de Duitsche vliegtuigen
en valschermtroepen. De troepen, die daar ge»
land zijn. moeten in de hoogste mate elitetroe-
pen geweest zijn.

Stockholm Tidningen zegt, dat de Duitsche
oorlogsmachine een verschrikkelijke uitwer-
king heeft. Zij vernietigt alles wat'haar den
weg tracht te versperren. Niets is hier geïmpro-
viseerd.

D.N.B. meldt uit Sofia: De bladen vermelden
met groote koppen de Duitsche successen aan
bet Westelijk front. Men vestigt vooral de aan-
dacht op de beteekenis van de. Stuka's (duik-
bommenwerpers) en de valschermtroepen.

De Italiaansche persover de gebeurtenissen
in Nederland

Stefani uit Rome: De capitulatie van Neder»
land is het voornaamste onderwerp van de
Italiaansche pers. De bladen wijzen er op, dat
de verdediging van het land, niettegenstaande
de befaamde waterlinie slechts vijf dagen heeft
geduurd en wederom zijn de Engelschen te laat
gekomen.

De Popoio di Roma merkt op, dat nu van het
Nederlandsche rijk nog slechts IndiiZ over is:
het ls duidelijk, dat dit rijk zonder hoofd niet
levensvatbaar meer is. Het blad voegt hieraan

toe. dat hetzelfde ook met Engeland kan ge»
schieden.

De Messaggero verstijft de aandacht er op,
dat van de Nederlandsche en Belgische kust
Engeland onmiddellijk wordt bedreigd. Het Is
mogelijk, dat terwijl een geweldige slag wordt
geleverd tusschen de Duitsche en geallieerde
legers aan de Maas, Duitschland door de lucht
een aanval zal doen op het hart van Engeland.

FEUILLETON

Then there were three
DOOR GEOFFEEY BOMES
Vertaling van Jeanna de Kruyft.

1?
Qulnby's fiches waren bijna allemaal verdwe-

nen, toen Humphrey weer langskwam. Hlj zag
hoe Quinby vijf dollar op 13 zette en hoe hij
10 won. Qulnby's hand beefde, toen hij zljn
laatste drie dollar op rood zette en verloor. Hij
mompelde zacht iets voor zich heen.

«Wat zei U?" vroeg de croupier.
„Niets", zei Quinby geschrokken.

■ „U zei bij geval niet, dat de roulette «Heet
staat?"

„En als hij dat nu eens gezegd heelt", vroeg
Humphrey, „wat bent U dan van plan te doen?'Hij nam Quinby bij «en arm en leidde hem naar
de bar.

„Een dubbele cognac voor hem", zei hij teilenden barman.
„En een glas melk voor U", voegde deze er

>an toe,
„Juist".

Hij keek hoe Quinby zljn glas leeg dronk en
vroeg zlch af waarom zijn hand zoo trilde »n
zijn oogleden zoo zenuwachtig heen en weer
knipperden.

„Veel verloren?" vroeg hl>.
„Naat nog al", antwoordde Quinby. „Dank je

voor die cognac". Hij liep de zaal door en ver»
dween door de dubbele deuren. Wat «en naast!
dacht Humphrey. Toen voelde hij Nadlnes hand
op zijn arm en gaf haar een stapeltje zilveren
dollars.

„Verlies dle nu ook maar, weer", zei hlj enkeek op de klok boven de bar. Toen hl) zag dat
het al halt elf was, voogd» hij er aan toe: „En
dan gaan we eens weg".

Het was hall twaalf, toen Nadine haar laatste
fiche op 23 zotte en weer nummer 1 zag uit-
komen. Nadine wilde nog iets drinken, maar
Humphrey beweerde, dat het haar toch niet,
zou helpen en mopperend volgde ze hem naar
buiten.

Toen Humphrey in de auto stapte; kwam een
groote man in een wit smokingjasje en zwarte
pantalon naar hem toe en zei zachtjes:

„Als ik U was. zou ik hier maar nlet meer
terug komen".

„Dat ben ik ook nlet van plan," antwoordde
Humphrey. Hij stapte uit, gaf den man een
flinken stomp in zijn maag en een vuistslag
onder zijn kin. Toen nam hij weer in zijn wagen
plaats en keerde. De groote man zat op den
grond en schudde versuft zijn hoofd. Humphrey
stak de groote koplampen aan, zag het ijzeren
hek langzaam opengaan en drukte zijn voet op
het gaspedaal.

„Dat was stom van je," zei Nadine.. „Een dollar voor een glas melk. stel jevoor!"
zei Humphrey. Hij sprak niet meer, tot ze aan
Ocean Avenue gekomen waren.

„Waar nu naar toe?" vroeg hij.
„Links »f de Syeamoro Avenue in," ant-woordde Nadine. „Ik ga naar huis."
Nadine vergiste zich — ze hadden nlet linksafde Sycamore Avenue in moeten gaan. want

twee huizenblokken verder wa» deze geblok-
keerd door het oude hul* op wielen. Omdat de
werklui zoo zorgeloos geweest waren er geen
roode lichten bij te zetten, reed Humphrey er
bijna tegen aan, voor hlj het zag. Hij zwenkteen reed bijna tegen een auto, dle langs het
trottoir stond, aan, en keek «ven naar hetdonkere gevaarte voor hem. Hij dacht een lichtte zien, branden en vroeg zich af, of de bewoner»er in gebleven waren.

„Hier moet ik uitstappen," zei Nadine. toenze voor een klein huis aan het eind vanSycamore Avenuestilhielden. Zonder te wachten
tot hij het portier voor haar open zou doen,
stapte ze uit, bleef met haar rug naar hem toestaan terwijl ze haar sleutel zocht, liep toenvlug de stoep op en was plotseling in hetdonkere hul» verdwenen.

Het zou heel wat goedkooper an ook heelwat prettiger zijn geweest, al, hij In zijn Kamergebleven was en wat op zijn accordeon gespeeld
had. dacht Humphrey toen hij door de donkerestraten naar zijn hotel terug reed. Nu was hette laat — te laat om nog muziek te maken.Maar toen hij over de boyengang naar zljnkamer liep. hoorde hlj mannenstemmen zingen.De menschen van de pers maakten er een ge-
noegelijken avond van. dacht Humphre-' blj

zichzelf. Misschien kondtn ze wel een begeleider
gebruiken.

Hij ontsloot zijn deur, nam de accordeon uit
het foudraal en liep naar de kamer vanwaar
het lawaai kwam. Op zijn kloppen ging de
deur open en hij stond in een met rook ge»
vulde kamer. Vijf mannen zaten op den grond
gehurkt een spelletje te doen. Drie anderen
zaten blj het raam, met cocktailglazen ln de
hand en zongen ult volle borst: „My llttle
Buckaroo" en schenen op het punt in tranen
van ontroering uit te barsten!

„Ik heb een vriendje mee gebracht," zei
Humphrey op zljn accordeon wijzend. „Mogen
we binnen komen?"

Om twee uur ging een rood lichtje op het
schakelbord aan. Ben Gray. de nachtportier,
legde zijn boek neer, stak een pin onder hetlichtje en hield den hoorn aan het oor.

„Ik kan onmogelijk slapen," zei een booze
vrouwenstem. „Bent U van plan er werk van
te maken of niet?"

«Ik zal er nog een» naar toe gaan," beloofde
Gray. „Ze hebben me straks beloofd rustig te
zijn."

„Ze zijn dronken," zei de vrouw weer. .
„Niet allemaal," antwoordde Gray. ,Hen van

hen drinkt alleen maar karnemelk,"
„Het kan me geen «teek schelen of ze karne-

melk drinken of niet, ik wil mljn nachtrust.". Gray zuchtte en vroeg zich at, of hlj naar
boven zou gaan en de lawaalmaker» de kamer
uit zou zetten. Ven laakten keer. dat hij hetkantoortje verlaten had, bad het hem vier dol»lar gekost. Hlj zat er nog over te peinzen toen
de sirene op het gebouw van de brandweer
een luguber geloei liet hoeren. Tegelijkertijd
was Gray de mensenen lp kamer 230 vergeten.
Hij rende naar een kast bij de voordeur, trok
een paar rubber «boenen aan. drukte «ijn
brandweerhelm op het hoofd on holde naarbulten, terwijl hij zijp waterdichte ja, aantrok.Voor hem uit liepen verscheidene andere men»
schen, op dezelfde manier uitgedost, op een
ren naar het gebouw van de brandweer. Een
two-seater vloog hem voorbij, bleef even ver-
der stilstaan.

Robin Bishop riep hem toe. vlug in te stap»
pen. Op Robln» helm stond het teeken, dat hun

kenmerkte al» chef der brandweer. Link,, ach»
ter het gebouw van de Herald, was de hemel
rood gekleurd en ze konden de vlammen boven
de boomen ult zien.

De motor van de brandweer stond te ronken,
toen ze bij het gebouw aankwamen en een
twaalftal mannen klom er boven op. Jackson,
chef van de vrijwillige brandweer, zat naast
l?help», die de auto bestuurde.

„Het is in Sycamore", zei Jackson, „Het
brandt als een lier. Vooruit, we gaan".

Zo gingen, gevolgd door de in allerijl toe»
gestroomde inwoners, sommigen te voet, an»,
deren in auto's; menschen ln nachtgewaad en
in avondkleeding. Uit de Country Club, waar
iemand een feest gegeven had, stroomde de
élite van Los Pinos naar buiten en alle man»
nen, jong en oud, lieten hun dame» in den
steek en haastten zich naar het tooneel van den
brand om de orders van hun chef In ontvangst
te nemen, want iedereen was lid van de vrij»
willige brandweer.

Het brandende huls stond midden in Syco»
more Avenue, precies waar de werklui het
hadden laten staan. Vlammen lekten ult de
ramen, klommen door het dak, raakten aan de
omringend» pijnpoomen, kropen lang» de mu-
ren en sloegen uit het bovenst" balcon. Aan
den anderen kant, waar kleine hulzen dicht
tegen elkaar stonden, waren de bewoners als
bezetenen aan het werk om de daken «n gevel»
door middel van tuinslangen nat te spuiten,
terwijl uit een twaalftal groote slangen, in.de
handen der brandweermannen, dikke water»
stralen op het brandende hui» vielen, een regen
van vonken en dikke rookwolken versprei»
dend.

Er viel niet veel ander» te doen dan het vuur
In toom te houden en te voorkomen dat de om»
Having eveneens aangetast werd. Een boom
vloog in brand, doch een waterstraal ult Robin»
«lang bedwong het vuur, en doofde de vlammen.
Het dak van een der omliggende huizen begon
te smeulen, doch een der brandweermannen
zag het bijtijds, zoodat ook dit gevaar bezwo-
ren werd. Soms wa» de hitte zoo Intens, dat de
brandweer terug gedreven word en de mannen
hun helmen diep over de oogen moesten trek»
ken om hun gezichten voor den gloed te be»
««hermen.

De brand bereikte wat Gray niet gelukt was:

hij maakte een einde aan het feest in kamer 230.
Voorafgegaan door Humphrey, die zijn accor-
deon nog steeds om den hals droeg, sloegen zij
den brand gade. Ze stonden als toeschouwers
en riepen aanmoedigende woorden tegen de
brandweermannen, omdat ze niets anders kon»
den doen. Er konden nlet meer dan tien man
tegelijk aan één slang werken. Enkel» hotel»
gasten, met dikke jassen over pyjama's en
nachtjaponnen, kwamen eveneens kijken en
zagen toe, hoe de vrijwilligers elkaar in den
weg liepen. Na een poosje verscheen ook
Bogardus, gekeed in blauw zijden pyjama
waarover heen hij een dikke, kameelharen
kamerjas aangetrokken had. Ook kwam
yuinby, doch hij was gekleed in de uniform
van de brandweer en trachtte een plaatsje bij
een der slangen te veroveren.

Ondank» het fraaie resultaat, dat ze in vijf
maanden tijds twintig branden^met succes over»
meesterd hadden, moest de Los pinos Brand»
weer zlch nu gewonnen geven. Ze konden het
vuur alleen beletten zich uit te breiden, dat was
alle». En toen de mannen er. eindelijk in ge-
slaagd waren het te blusschen, was er niets
anders over dan een paar geblakerde, nog
rockende muren en een lange, steenen «hoor»
steen.

Op het trottoir, «en paar huizenblokken ver»
der. hadden «en paar d»m«, tafeltje» neergezet
en deelden koffie uit aan do brandweermannen.
Mary bevend zich onder naar, gehuld in een
oude jas van Robin er. keek telkens angstig
naar den brandweerwagen of ze haar man ook
zag

Humphrey «g haar staan en bood »n, een
deunde op zljn accordeon te spelen in ruil voor
een kop koffie. Zijn vrienden van de pers, die
Mary bijna all.ma«» kenden, kwamen ook naar
haar toe, evenals Bogardus. Even later voegde
Robin «lch ook bij hen. met een «wart gezicht,
verschroeide wenkbrauwen en druipend van het
water. Toen bij Mary zog staan, keek bij boos
en zei, dat ze ln bed behoorde te liggen.

„Doen jullie nat wel meer? Een huls ver»
rollen midden in de straat om bet dan in brand'
te steken?" vroeg een reporter van de. Chro-
nicle belangstellend

„Natuurlijk," antwoordde Mary. „Dat doen ze
om in training te blijven. Dat doen ze een» ver

maand. Wij noem-n het een „Oefening van de
Brandweer." .

„En , iederen keer nemen we een grooter
huis," zei Robin. „De volgende maand nemen
we de <*omedle."

„Nu, dat lijkt me een goed Idee", zei de man
van de Chronicle. „Den vorigen keer heb
ik er een tooneelstuk g«zlen Het was niet te
genieten."

,J^o» Pinos was vroeger zoon aardig. rustig
plaatsje." zei de man van de Examiner.
„Ik kwam hier vroeger om rust te krijgen en
nu hebben jullie branden en moorden, net al»
in een groote stad."

„Dat is de schuld van Bishop," zei.de man
van de Chronicle. „Hij trekt al die narig-
heid aan. Ik zou wel eens willen weten, hoe
dat ding in brand geraakt is."

«Waarschijnlijk door een sigaret." zei Robin,
„die. door een van die stommelingen van ver»
huizers achter gelaten Is."

Misschien is het wel door kinderen gedaan."
'zei Humphrey. „Toen Ik hier vannacht om eenuur of twaalf voorbij kwam. dacht ik dat ik
licht zag branden."

„Wat voerde je hier om twaalf uur 's nachts
uit?" vroeg Mary.

„Ik bracht een meisje naar huis." antwoord»
de Humphrey.

Een natte en vuile gestalte kwam nu dichter»
bij, gevolgd door anderen. Het bleek Jackson
te zijn.

„Hebben jullie Gray of Quinby ook gezien?"
vroeg Jackson. „Het meisje op de Telefoon
Central» probeert aansluiting te krijgen met
het hotel."

„Ja, ze zweven hier wel ergens rond," ant-
woordde Robin. „Ik heb Gray hierheen ge»
reden."

„Dat lijkt Gray wel," «ei Jackson, neer «en
verlaten figuur wijzend, die uitgeput tegen de
brandspuit aanleunde. Jackson liet hem in een
auto der politie naar het hotel rijden. Ze sten»
den nog in een groepje om Mary heen. toen de
politie-auto weer terugkwam met Gray. die «r
ontzet en doodelljk verschrokken uitzag.

Toen hij van zijn plaats klom schreeuwde bij
tegen Jackson: ■'

„Mc Keenan l« verdwenen De telefoon w»
voor hem en hij is er niet!"

(Wordt vervolgd).

DE DUITSCHE PERS
over de gebeurtenissen

in Nederland
Het O-tl-3. meldt uit Berlijn:
De mededeeling van bet opperbevel van net

Duitsche leger, dat de Nederlandsche opperbe-
velhebber zlch had overgegeven, wordt in da
Duitsche pers druk besproken. In hun com-
mentaar wijzen de bladen er op. dat de bezet-
ting van Nederland een groot, strategisch suc-
ces ls voor Duitschland tegen Engeland. De be»
dreiging ult de lucht tegen Engeland is thans
verviervoudigd.

De .Herliner Boenen Zeitung" schrijft, dat
vijf dagen nadat Duitschland het zwaard bad
getrokken. Nederland zijn tegenstand beeft op»
gegeven. De Duitsche opmarsch kon nlet wor-
den opgehouden door pantserwerkey. kanalen
en inundaties.

De provincie Zeeland, waar blijkbaar bet op»
perbevel geen macht meer heelt. ia ai» laatste
rest van het gebied nog in handen van den
vijand. Toch kan men thans reed» zeggen, dat
Nederland niet meer onder het zwaard, doch
onder het schild van Duitschland staat.

Thans ls een gunstige positie ontstaan, in de
eerste plaats voor de luchtmacht. Nadat door
de bezetting van de kustplaatsen in bet Westen
van Noorwegen de afstand tusschen de bases
van de Duitsche luchtmacht en de strategische
punten aan de kust tot de helft wa» verkort. Is
thans door de bezetting van de Westkust van
Nederland de vllegafstand tot de Zuidkust van
Engeland verkort tot 200 a 300 km.

De „Deutsche Algemeine Zeitung" schrijn,
dat Nederland het offer van den Engelschen
oorlog is geworden. In België en frankrijk
stoeten de Duitsche legers met succes door.

Ne Veeeen. Staten behartigen
de belangenvan Frankrijk en Engeland

Uit Washington meldt het D.N.8.:
Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken

heeft zich. naar verluidt, bereid verklaard, de
belangen van België en Luxemburg in Duitsch»
land te vertegenwoordigen. "Verder wordt vernomen, dat de Vereenigd»»
Staten Ingeval van een bezetting van Brussel
en Den Haag door Duitsche troepen de belan-
gen aldaar van de Westelijke mogendheden
zullen behartigen.

De terugkeer van Rvrd
Verdere verkenning van het Znldpoolgebled.
Uit Nieuw Vork: Bij den terugkeer van zijn

derden Zuidpooltocht deelde vice»admiraal
Byrd mede, dat hij 900 mijl van een onbekend
kustgebied tusschen Xiein-Amerlka en Palmer-
land in kaart heeft gebracht Verder heeft hij
een groot schiereiland. 16 eilanden en' een
groote hoogvlakte, welke ongeveer 1100 mijl
lang is. ontdekt.

Een verklaring van Roosevelt.
Uit Washington: Op een persconferentie

heeft president Roosevelt verklaard, dat hij
morgen in het congres aanvullende credieten
zal aanvragen voor het bouwen en verbeteren
van scheepswerven en militaire etablissemen-
ten.

Lord Beaverbrook In het Ministerie
Uit Londen: De belangrijkste ministerl«le

benoeming, die gisteren nog heeft plaats ge»
vonden is dle van Lord Beaverbrook als ml-
nister van Luchtvaartproductie. Men hoopt in
Engeland, dat hij de productie tot de uiterste
mogelijkheid zal opvoeren, nu het gebleken .s— aldus Reuter — welk een groote beteekenis
het luchtwapen in den modernen oorlog heeft

Anti-Japanscheagitatie te Lima
Uit Tokio: De woordvoerder van het Japan»

«che ministerie van Buitenlandsche Zaken heelt
medegedeeld, dat te Lima, de hoofdstad van
Peru, anti.Japan«:he agitatie is uitgebroken.
Scholieren hebben ateenen geworpen naar Ja»
pansche winkels en agitatoren spoorden de me»
nigte aan.

Reuter seint uit Bern: Vanavond zullen de
leden van de Belgische en Nederlandsche
legatie te Berlijn bij Lindau de grens over-
steken om naar Frankrijk te gaan.

Duitsche troepen
in de Residentie
De Duitsche gekant en de

Duitsche hevelhehher
begroeten elkaar

De residentie ontwaakte hedenmorgen
al zeer vroeg en vermoedelijk zoo vroeg
tegen haar wil, doordat Duitsche vliegtui-
gen laag over de stad vlogen. Het waren
er niet veel, slechts enkele, die na een
„rondje" boven de stad v/eer terugkeer»
den. Even later zag men in het centrum,
op het Lange Voorhout, een onbekend
schouwspel: Duitsche gemotoriseerde troe-
pen reden deze beroemde allee op. In een
auto kwam hierbij een hooggeplaatst
Duitsch officier met een ordonnans mede,
die op het Lange Voorhout ongeveer
tegenover het AN?-kantoor stopte.

De ordonnans begaf zich naar Hotel de» Indes
en meldde zich daar. Venige oogenblikken later
verscheen de Duitsche gezant, graaf Nullus von
2ech zu Burkersroda. die in De» Inde» verblijf
h»^ld, in civiele «.leederdracht «7. blootshoofds.
Hij begaf zich naar de plaats waar de generaal
dle was aangekomen stond en deinen brachten
elkander den Duitschen groet. Na eenige be»
spi«kingen, die z:ch al wandelend afwikkelden
(vermoedelijk om het gesprek zoo vertrouwe»
lijk mogelijk te houden) stapten belden in de
auto, die naar de binnenstad wegreed in de
richting van de woning van den Duitschen ge»
sant. Ongeveer tien nvnuten later verscheen de
auto opnieuw Thans bevatte deze. behalve ge»
noemden opper»officler en den gezant, nog twee
marine-officieren van hoogen rang, alsmede
twee landmachtofficieren. Zij wandelden lang»
de Duitsche troepen, die opgesteld stonden en
brachten het militair saluut, de gezant beant-
woordde het saluut met den Duitschen hand»
groet Allen begaven zich toen naar Hotel des
Indes. Inmiddels waren nog Nederlandsche
troepen op het Lange Voorhout aanwezig. Met
belangstelling bekeken zij van een afstand de
Duitsche motor-rijder», alsmede een Duitschen
tankwagen. Te ongeveer zes uur verzamelden
zich op bevel van Nederlandsche officieren, ver-
schillende groepen Nederlandsche soldaten en
klonk het bevel: wapens inleveren. Dlt ge»
schiedde op de grasperken van de laan. Enkele
soldaten bleven met het geweer gewapend, ver»
moedelljk aangewezen als versterking van de
plaatselijke politie Voor ordehandhaving.

Na zessen kwamen reeds nieuwsgierige ber-
gers opdagen. Controle van legitimatie-bewijzen
was er met meer. Al heel gauw werden met
de Duitsche soldaten gesprekken aangeknoopt,
die van een dergelijke afleiding allerminst «f»
keerig waren. Voor zoover wij konden waar-
nemen ging men, zonder eenige terughouding,
op do gesprekken in.

WU hadden «en gesprek van ongeveer een
kwartier met enkelenvanhen. Zij verteldenons.
dat zij zoowel de tochten door Tsjecho»Slowaklje
al» Polen hadden meegemaakt en nu reed»
wisten dat zij straks naar België zouden gaan.
Vooral in Polen, zoo vertelden zij ons, hadden
zij zware tochten uitgevoerd, soms vijfhonderd
kilometer op den motor op een dag. Een enkele
maal hadden zij in veertien dagen niet ander»
geslapen dan zoo nu en dan afwisselend op
zulk een tocht in de „zijspan". Wat daarbij
vooral trof was het frissche uiterlijk van deze
soldaten. Zij waren weliswaar bestoft en be»
rookt» maar de gezonde gelaatskleur viel dui-
delijk te herkennen. Ook de verzorging liet
niets te wenschen over. Dlt zag men juist aan
de kleinigheden: uitstekend geknipt baar, ge»
schoren en frissche tanden. Aan niet, wa» té
merken dat zij een bijna onafgebroken strijd,
als waarvan zij verhaalden, achter den rug had»
den. Zij vertelden ons ook door Rotterdam te
zijn gekomen. Het wa» met deze stad vrij be»
droevend gesteld, zeiden zij ons. Een wijk van
vrij grooten omvang (welke wijk konden "ij
ons niet nader Aangeven) was gisteren na twee
uur nog geheel plat geschoten. Dit wa» als volgt
ln zijn werk gegaan, zelden zij ons. De comman-
dant van Rotterdam had de stad te twee uur
overgegeven. Uit bedoelde wijk bleef men ech-
ter na dien tijd nog op Duitsche vliegtuigen sn
Duitsche troepen vuren. Daarop waren zestien
tankwagens van het grootste kaliber, ware rij»
dende forten, met kanon bewapend, naar die
plaats gestuurd en men had de geheele wijk
plntgeschoten.

Om acht uur hedenochtend, bevonden
deze motor-troepen, die in aantal naar schat»
ting niet de honderd overschreden, zich nog op
het Lange Voorhout.

Het aantal nieuwsgierigen nam intusschen
steeds toe en de vreemde verschijningen in ge»

hM g»««»>outl«»»de kielen en gecamoufleerde»
hel» trokken veler aandacht
<s» «Mig» «MM

Bier ter stede l, de nacht volkomen rustig
varloopen. HM dagelljks-n leven ging bede»
weder zijn normalen gang.

fieea agttaUo el «««-«lUIUl-eld.
W* een verderen rondgang door de Residentie

konden ook op andere plaat»»» dan bet Voor»
hout, Duitsche troepen worden opgemerkt. Hier
en daar stond een tankwagen en reeds kort
na achten hadden Duitsche soldaten verschil-
lende wachtposten betrokken, b.v. op het Tour»
nooiveld en rondom bet Binnenhof. De controle
was echter vrij soepel, die rond laatstgenoemd
historisch plein, wel het scherpst ofschoon
geèmploveerden die uit hoofde van hun werk-
zaamheden daar moesten zijn. zonder veel om-
«lag konden doorgaan.

Het bleek al heel spoedig dat het normale
leven zooveel mogelijk was hervat. De trams
reden zeer geregeld: de politie oefende hare
functie» uit als onder gewone omstandigheden
en bijna alle winkelzaken waren geopend. Het
verkeer in de stad, ook in de buitenwijken kon
men vrij druk noemen. Natuurlijk werden de
gewijzigde omstandigheden druk besproken,
doch men merkte niets van eenige agitatie of
nervositeit Wil viel het op dat vele militaire
auto's en dat zoowel Nederlandsche als Duit»
«che, met vrij groote snolheid passeerden.

Ofschoon het uiteraard zeer moeilijk is een
stemming, uit een oppervlakkige aanschouwing
te peilen, mag gezegd worden dat de Haagsche
bevolking zlch zooveel mogelijk moeite geeft
zich aan den thans bestaanden toestand aan te
passen.

Naar ons uitgangspunt. Lange Voorhout terug-
koerende, constateerden wij dat men intus»
schen op de langste zijde van deze laan op het
zoogenaamdegrintpad. Nederlandsche'militaire
wagens, zoowel personenauto'» ai» vechtwagens.
in een rij "had geschaard, waarnaast een korte
dubbele rij motorrijwielen.

Omstreeks half twaalf stonden deze wagens,
vrijwel geheel verlaten, in de warme ochtend»
zon. Br was toen bijna geen militair, noch
Nederlandsche. noch Duitsche op het Lange
Voorhout te bekennen.

De openbare diensten
fnnolioneeren weder

De openbare bedrijven en diensten hier ter
stede functioneerden hedenochtend weder op
de gewone wijze. Ook de tram» en buslijnen
van de «TI», en de taxidiensten rijden weer
alle ongestoord.

Wat de gemeentelijke telefoonverbindingen
betreft, welke in de afgeloopen dagen waren
beperkt tot de strikt noodzakelijk geachte san»
sluitingen. Is men met grooten spoed aan den
arbeid om alle abonnés weer in te schakelen.
Naar het zich laat aanzien, zal deze arbeid
heden tegen den avond zljn volbracht.

In de Visschersnaven te Scheveningen wor-
den reeds weer voorbereidingen voor het her-
stel van de zeevlsscherij getroffen. De gewone
afslag te Scheveningen werd vanmorgen weer
gehouden.

Versperringen in onze stad
worden opgeruimd

»-»

.
Er wordt thans in Den Haag hard gewerkt

aan het opruimen van versperringen. Het werk
wordt uitgevoerd door militairen met behulp
van «en talrijk personeel van de afdeeling
Gemeentewerken. Dè residentie zal dus spoe-
dig weer een normaal aanzien hebben.

Verkoop van alcoholhoudende
dranken verboden

De burgemeester heeft ter voorkoming van
onregelmatigheden uitgevaardigd een tapver»
bod van allen alcoholhoudende en ook van
zwak»alcoholhoudenden drank. Alle vergun»
ning» en verlofhouders hier ter. stede, dienen
zich onmiddellijk aan dit verzoek te houden
totdat de burgemeester dit zal intrekken.

Opruimingsdiensten van gemeente-
werken gedemobiliseerd

De directeur der gemeentewerken deelde ons
bij informatie mede, dat de met het oog op den
oorlog hier.ter stede georganiseerde oprui»
mingsdiensten — die in werking komen om
de gevolgen van bombardementen enz. op te
ruimen — in den loop van den nacht zijn ge»
demobiliseerd. Het materiaal dezer diensten is
thans ingeleverd.

Vertraging in net telefoonverkeer
met Den Haag

Het aantal Intercommunale oproepen voor
telefonisch aangesloten Haagsche ingezetenen
wa» vandaag zoo groot, dat er een opstopping
ontstond en alle aanvragen niet konden worden
afgewikkeld.

Opzending van berichtkaarten
geboden

Betreffende gewonden,
zieken en overiedenen

De inspecteur van ven Geneeskundigen
Dienst der landmacht brengt aan allen, die
zulks aangaat onder het oog. dat de bericht»
kaarten, welke zich in de oorlogszakboekjes
der Nederlandsche militairen bevinden, voor
zooveel het gewonden, zieken en overledenen
betreft, onverwijld ingevuld dienen te worden
opgezonden aan den directeur van het info»
matiebureau van het Ned. Boode Krui» la Den
Haag. Dit geldt voor alle militaren waar zij
zich ook bevinden. De berlehtkaart moet zoo
mogelijk ingevuld worden door een officier
van gezondheid, dan wel door «en burger»
geneeskundige.

Verbod van verkoop
van alcoholhoudende dranken
De Opperbevelhebber vanLand» en Zeemacht

beeft de volgende verordening uitgevaardigd:
De Generaal. Opperbevelhebber van Land»en Zeemacht, belast met de uitoefening van het

Militair Gezag in het geheele in staat van be-
leg verklaard grondgebied des Rijks, gelet op
artikel 22 van de Oorlogswet stelt vast de vol»
gende verordening:

Art. 1. Het is tot nader order verboden op
den openbaren weg of in schouwburgen, socië-
teiten,

koffiehuizen,

tapperijen of andere soort-
gelijke inrichtingen, sterken drank of zwak-
alcoholische» drank te verkoopèn, of op andere
wijze ter beschikking van het publiek te stellen.

Art 2. Overtreding van dlt verbod wordt
overeenkomstig het bepaalde ln art. 43 van de
Ooriogswet. gestraft met hechtenis van ten
hoogste 1 maand of geldboete van ten hoogste
300 gulden.

Art 3, Deze verordening wordt afgekondigd
door middel van den radio-omroep en treedt
daarmede onmiddellijk in werking.
Algemeen Hoofdkwartier. 14 Mei 1040.

De Generaal,

(w.g.) n. O. Winkelman
Opperbevelhebber van Land» en Zeemacht,

Geen militairen met verlof
Order van den opperbevelhebber

De opperbevelhebbervan Land- en Zeemacht
geeft de volgende order:

In afwachting van nadere orders is het aan
da commandanten van de Nederlandsche weer»
macht verboden militairen met verlof te zenden.

Mededeeling van den Opperbevelhebber
De Opperbevelhebber van Land» en Zee»

macht heelt het Departement van Binnenland»
sche Zaken verzocht de tusschenkomst van de
burgemeesters in te roepen ten einde zooveel
mogelijk de aandacht van de militaire com-
mandanten ter plaatse, waar nog strijd wordt
geleverd, te vestigen op zijn proclamatie, waar-
in wordt bevolen, om de vijandelijkheden 'on-
middellijk te steken.

Acad. examens.
LEIDEN. — rropaedeutisch examen theologie de

heeren Ven de WaU, Hilversum: arts-examen Ie
deel.,de heeren F. Remet, Rotterdam: W. A. M.
Dries-en, Den Haag; H. Dekeme, Wassenaar: be»
verdeed tot erts de heer E. a. aossehleter, Laan».

De apotheken dag en nacht
geopend

Alle apotheken zullen tot nader order dag en
nacht geopend moeten blijven onder derelfde
voorwaarden als eerder genoemd.

LUCHTBESCHERMING EN POLITIE.
De Haagsche luchtbeschermingsdienst is

reeds dadelijk, nadat de staking der vijande-
lijkheden was bekend gemaakt, gedemobili-
seerd.

In den loop van gisteravond hebben de leden
van het politiecorps hier ter stede hun wapens
ingeleverd aan het hoofdbureau van politie.

— Het Bureau van den Burgerlijken Stand
to Loosduinen is tijdelijk verplaatst naar het
bureau van den Burgerlijken Stand Ir» de Gou-
denregenstraat te Den Haag.

MENNO TER BRAAK  

In den afgeloopen nacht i» plotseling van on,
heengegaan onze medewerker voor tooneel en
literatuur, dr V-nno ter Braak. *

In tijden al, die we nu beleven ka» persoon»
lijk verlies vaak niet zoo tref

We kunnen echter de verzekering geven, dat
het overlijden van onzen zoo bekwamen redac-
teur ons ontzaglijk heeft geschokt

Geschokt vooral, omdat we weten, walken
diepen nacht deze mensch l» moeten doorg-u»».

Geheel alleen.
Want vóór alle» was hij individualist
Zijn scherpe geest doordrong alle, tot de

diepste vezelen. Ook zich zelf.
Maar dezulken hebben het moeielljk in dit

leven. *
Deze tijd bracht nieuwe vormen, die hij met

het wapen van zijn analyseerendengeest tracht-
te te doen springen.

Het wa» een vruchteiooze «rijd, en bij i, «r
in bezweken.

Hij ruste in vrede.

Laatste Berichten

GEEN MUNITIE OF WAPENS
ONKLAAR MAKEN

Bevel van den opperbevelhebber
van Land- en Zeemacht

De Opperbevelhebber van Land- en Zee»
macht maakt bekend:

Aangezien de mogelijkheid zou kunnen be»
staan, dat het desbetreffende bevel nlet alle
onderdeelen der weermacht heeft bereikt, ge»
last de opperbevelhebber van land- en zee»
macht nogmaals en thans mede langs dezen weg
allen commandanten van de weermacht, be»
halve dien in Zeeland, dat geen wapens, munitie
of materieel onbruikbaar mag worden gemaakt
Alle commandanten, die dit lezen, moeten dezen
last onverwijld aan de naast hoogere en aan de
ondergestelde commandanten doorgeven.

Nederlandsebe stap te Tokio
Uit Tokio meldt Domei: De woordvoerder

van het Japansche ministerie van buitenland»
sche zaken heeft verklaard:

Vanochtend te 10 uur heelt de Nederland»
sche gezant te Tokio, Pabst, een bezoek ge»
bracht aan den Jspanschen minister van bul»
tenlandsche zaken om, in opdracht van zijn
regeering, den minister te antwoorden op de
vraag, welke de Japansche regeering 11 Mei
heeft gesteld aan de Nederlandsche

Hij deelde rede, dat de Nederlandsche regee»
ring gelooft, dat Groot-Brittanje, de Vereenlg»
de Staten en Frankrijk nlet voornemens zijn
in Nederlandsch'lndie te intervenieeren.

Het bezoek duurde tot 10.20 uur,

Noorsche oorlogsbodems
buit gemaakt

Uit Berlijn: Van welingelichte zijde wordt
medegedeeld, dat^de Duitsche marine , aan de
Noorsche kust nog onderdeelenvan de Noor-
sche marine buit gemankt heeft. De schepen
zullen met een Duitsche bemanning in dienst
worden genomen.

Behartiging van belangen van vijandelijke
landen

Uit Berlijn: De Duitsche belangen in het
vijandelijke buitenland zullen door de volgen-
de mogendheden worden behartigd:

In Frankrijk en zijn bezittingen, met uitzon-
dering van Marokko. Tanger. Syrië en Liba-
non. alsmede in Egypte, door Zweden.

In Marokko en Tanger. in de Unie van Zuid»
Afrika, in Noord» en Zu!d»Rhodesia, in Pa»
lestina en-Transjordanië, alsmede in België" door
Spanje.

In Syrië de Libanon..in Nederland, ln het
Britsche Rijk, behalve de genoemde gebieden,
door Zwitserland.

De gezant van Iran behartigt de Duitsche
belangen in Irak.

De behartiging van de belangen der vijande-
lijke mogendheden in Duitschland worden ver-
zorgd door de Ver. Staten voor Frankrijk. En-
geland en Be'.g»e. met uitzondering van de
Unie van Zuid-Afrlka. Zweden zorgt voor de
belangen van de Unie van Zuid-Afrika en Ne»
der lan d. De belangen van Egypte worden be»
hartigd door Iran, die van Irak door Afghanistan
en die van Noorwegen door Denemarken.
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De Germanen in den tijd
der volksverhuizingen

Wilhelm. Capelle, Die Germanen
der VbVteneanderung. — Alfred
Kroner Verlag, StuttgarL

Wil hebben de Germanen der volksverhuizing
meestal gezien als gevaarlijke vijanden vaa
,et jltemeinsche rijk. Dat hebben ook de Duit»
«her» «eer lang gedaan. Een typisch voorbeeld
is Gregorovlu», die zich in zijn geschiedenisvan
het Middeleeuw»»he Rome geheel op Romeinsch
standpunt stelt op het standpunt van de cul-
tuur tegenover de barbaren. Om de geschie-
denis volkomen te begrijpen moet men de
dingen echter van alle kanten beschouwen,
zoowel van bet standpunt uit der Jongere
vernieuwende krachten, al» van dit der rijp
geworden, som» al ten ondergang gedoemde
oudere eultuurconstructle uit

Nu heeft men in den laatsten tijd bier en
daar ln Duitschland ongetwijfeld de eenzijdig»
heid overdreven. Het Germanendom wordt
»om» voorgesteld als de edele jeugd tegenover
een geperverteerdeoude wereld. Dit is. zoo al
niet een propagandistische, dan toch een uiterst
romantische voorstelling. Wilhelm. Schater, de
fijne prozaïst heeft dit thema onlang» nog
litterair bewerkt tot een roman over Theodo»
Kek. Met de werkelijke wetenschap heeft dat
echter niets te maken.

Echte wetenschap geeft on» Wilhelm
Capelle ln deze nieuwe uitgaven van den
llrüner-Verlag (de bekende blauwe boe-
ken). Hij «telt zich zoomin op het Ger»
maansche als op het Romeinsche stand-
punt en tracht eenvoudig uit den niet
altijd rijken voorraad van documenten en
overleveringen té weten te komen hoe
't nu eigenlijk geweest is. Modebegrippen
oefenen geen invloed op zijn onder»
zoek. Dat er in een boek over dit onder»
werp telken, sprake is van ras en van
rassentegenstellingen, spreekt van zelf,
maar daarbij houdt de auteur zich steeds
aan d» feiten en laat zich nooit door een
of andere doctrine meesleepen. Dat som»
migen van de bekendste Germaansche
leider» van gemengd bloed waren toont
hij aan en hij schrikt er ook niet voor
terug om de minder mooie eigenschappen
van die oude Germanen — b.v. het ge»
ringe rasbewustzijn, dat sommigen van
hen er toe bracht samen met Attila tegen
hun rasgenooten te vechten — duidelijk
te laten uitkomen.

Het gaat trouwens nlet om het oo.rdeel. maar
om de echte geschiedenis, om de waarheid om-
trent wat er gebeurd is.
Wat l» er dan ia werkelijkheid gebeurd?

Vele historici, Fransen» zoowel als Duitsche
of Engelsche. hebben gesproken van een ver»
nieuwing der oudere wereld door het jonge
bloed. Daartegen is dan in de laatste jaren
verzet aangeteekend: mannen als wijlen prof.
Pirenne b.v. hebben aan de Germanen uit»
sluitend een destructieve, heelemaal geen
renoveerende rol toegekend. Pirennes werk
over die dingen dateert van na den wereld»
oorlog. Het is mogelijk, dat de oorlogspropa-
ganda eenigen invloed heeft geoefend. Maar
ook een man al» Dopsch, een der beste Duitsche
historici van dezen tijd, heeft gewezen op de
continuïteit der antieke beschaving; wat ér aan
cultuur behouden bleef was Romeinsch ook in
het door Germanen bezette gebied. Misschien
zou men hier scherper onderscheid moeten
maken tusschen het cultuurinstituut en den
geestelijken inhoud, of zou men wil de men»
scnolijke ervaring van de cultuur. Het voor»
beeld van de Aziaten, die in onzen tijd de
Europeesche beschaving overnemen, maar
eigenlijk toch eenigszins vreemdelingen blijven
in dë Westersche ■ cultuuratmosfeer, zal de
historie wellicht den weg toonen naar nauw-
keurige onderscheidingen.

Capelle ziet de zaak weer anders. Volgens
hem zijn de Wandalen, de West-Goten .en de
Oost-Goten feitelijk maar «en meteoorachtige
verschijning geweest in de geschiedenis. Dit
«tuk historie is een allermerkwaardigste episode,
maar toch niets anders dan een .episode. Alleen
de Franken en de Angelen en Saksen hebben
de grondslagen gelegd van verdere eeuwen van
geschiedenis. De Duitsche historicus verklaart
dit door het feit dat die Germanen alleen al»
compact zijn opgetreden en dicht bij huis ble-
ven. Er was daar niet zoozeer een volksver-
huizing, als wel een uitbreiding van gebied.
Waar het echter tot echte volksverhuizingen
kwam bleef het volgens de resultaten van het
betrouwbaarste wetenschappelijk onderzoek,
toch altijd bij betrekkelijk weinig talrijke groe-
pen, die dan onder invloed van de uiterst moei»
lijk» omstandigheden waarin ze kwamen te ver»
keeren, al vrij spoedig geheel verdwenen, al»
thans geen enkele historischerol meer speelden.

Niet echter dan nadat ze de wereld getuige
hadden doen zijn van waarlijk geweldige avon-
turen.

Het begint zooals men zlch uit den schooltijd
wel zal herinneren, met een geweldigen stoot
uit A-ie. De Hunnen vallen binnen in Zuid»
Rusland, waar Germaansche volksstammen ge»
vestigd zijn en het wordt weldra een wilde
jacht naar. het Weiten tot bij de poorten van
Orieans. waar de Hunnenkonlng Attlla in 451
op de Catalaansche velden verslagen wordt
Alle» is daarmede in beweging gekomen en al»
er heelemaal geen sprake meer Is van de Hun»
nen zal de beweging, welke met hun eerste
onderneming begonnen is, toch nog lang door-
zetten, zij het dan ook in ander gebied en hoofd»
zakelijk door de actie der Islamitische volken,
die dan van het Oosten en het Zuiden komen
opzetten en ten «lotte bij Poitiers door Kerel
Kartel verslagen worden. Tusschen de Cata»
laansche velden, vanwaar de Romeinsche veld»
heer Aetls In 431 de Hunnen terugdreef, naar
het Oosten in de duurt van Poitiers, waar Xarel
Martel in 732 de Arabieren versloeg, ligt els het
ware de waterscheiding tusschen de oude en de
nieuwe geschiedenis. En het structueele verschiltusschen de culturen van die beide historischeperioden is ongetwijfeld toch ook mede bepaald
door den aard van de volken, die toen den toonaangaven.
De episode der Wandalen.

In de lange tusschenperiode vallen de
groote volksverhulzingsavonturen. Capelle
geeft geen algemeen overzicht van alle ge»
beurtenissen in dien bandeloozen tijd; hij
heeft veeleer enkele episoden uitgekozen, diehij danwel in het algemeenekad«r van den tijdplaatst.

In de eerste plaats vertelt hij ons ven deWandalen. Daarbij volgt hij in hoofdtaak bet«eer mooie werk ven „en Franschman S. F.llautier. dat hlj herhaaldelijk citeert, daarbijmeer dan eens getuigend van zijn groote be»
Sïïïlf'ïftw OauUer heeft zelfs langen t«d inNoord-Afrika gewoond en bezit een Kennia dergeografische aituaUe. dle «leent» «er weinigehistorici hebben. Dat is in dit geval van zeerbizondere oeteekeni». daar het bijna onmogelijk's zich voor te atollen hoe een betrekkelijk kleinvolkje of kleine volksstam van wellicht 80.000zielen alles inbegrepen, er In geslaagd is eerst«spanje en daarna Noord»Afrika te onderwar»Pen. In 429 immer» varen de Wandalen in een

daartoe Waargemaakte vloot v»a de Zuld»
Spaancel» havens uit naar de Af»*lk»aa»«h«
kust. w»a^ ze zich meester maken van hetrijkste
gedeelte van het Bomeinse'^2 rijk «a tal van
oude eultuureeatr» veroveren, In *"*" wordt ook
llartha«o ingenomen en deze «omber» verval»
tijd van de oude cultuur valt la de laatste le-
vensjaren van Augustinus, die tot zijn laatsten
dag toe niet ophoudt zijn Ujdgeaootea en vooral
zijn lloordAlrikaanarhe landgenooten te wijzen
op bet eenigeheil, dat in dien tijd nog denkbaar
is voor den verdagen Romein, op het heil la
net Rijk God». Na den dood van Geiserieh «77).
den grooten Wandalenkoning. komt het Noord»
Afrikaansene rijk dan echter spoedig tot ver»
val. Het is trouwen» een kenmerk van al die
Germaansehe rijken in het Zuiden, dat ze
slecht» bloeien onder een machtige persoonlijk»
beid en niet door de kracht dertigen instellin-
gen kunnen blijven voortleven. Dit geldt ookvoor de belangrijkste van al die politieke con-
structies, nJ. voor het rijk. dat Teodorick. steu-
nende op zijn Oost-Goten, stichtte en gedurende
een twintigtal jaren wist in stand te houden enzoo zeer tot bloei te brengen, dat vele Romeinenreed» droomden van een terugkeer der oude
roemrijke tijden.

Het streven van Theodorlck.
Het hoofdstuk aan Theodorick gewijd ls het

uitvoerigste van Capelle» boek. Op voortreffe-
lijke wijze wordt daarin een der belangrijkste
episoden der wereldgeschiedenis behandeld.
Telkens laat de auteur de tijdgenooten van zijn
Oost-Gotischen held zelf aan het woord, zoodat
de lezer als het ware getuige i» van dit aller»
merkwaardigste phenomeen van cultuuraan»
vaarding en toch ook wel wat van cultuur-
heropbloei onder invloed van een jongeenergie.

Op 't eind, men weet het komt dan toch het
tragische conflict Boethius. ongetwijfeld de
edelste vertegenwoordiger van de verchriste»
lijkte oude cultuur uit dien tijd, wordt al» te»
genstander van den Oost-Gotischen koning te»
rechtgesteld. Hot 1» trouwens de Romeinsche
senaat zelf. die het vonnis velt en het is ten
deele zoo, dat Theodoricks hardheid geïnspi-
reerd wordt door den haat der senatoren onder
elkaar.

Wa» de synthese, waarnaar in die jaren on»
getwijfeld gestreefd werd — synthese van de
oude cultuur met de jongekracht — dan waar»
lijk niet bereikbaar? Allerlei min of meer toe»
vallige of zoo men wil conjuncturele
hebben het werk bemoeilijkt Er was in de
eerste plaat» het verschil in belijdenis. De Oost»
Goten, zooals de meeste Germaansche volken
in dien tijd, waren Arianen; de Romeinen en
de oude bevolking van heel Italië waren
roomsen. Het i» naar onze meening te betren»
ren, dat Capella aan deze godsdienstige tegen»
stelling niet meer aandacht wijdt Is het Inder-
daad zoo, dat de leer van Arius beter paste
bij het volkskarakter van de Germanen. Gre»
gorovius b.v. beweert het en vele auteurs blij»
ken van dezelfde meening te zijn. Voor zoover
ons bekend, is de zaak echter nooit tot voor-
werp van een speciale studie gemaakt. Het zal
trouwens niet gemakkelijk zijn om tot een
overtuigend» conclusie te komen. De historicus,
die zlch aan dlt onderwerp waagt, zal ook wel
een zeer goed psycholoog en theoloog moeten
zijn. De beteekenis van dle tegenstelling op
religieus gebied kan o^. echter moeilijk over»
schat worden.

Meer aandacht wijdt Capelle aan de politieke
factoren in den engeren zin van het woord.
Hij toont ons Theodorick. strevend naar een
soort van federatie van Germaansche volken.
Dit moest dan in dien tijd hoofdzakelijk door
middel van huwelijk en verwantschap gebeu-
ren. De Habsburgers zouden een tiental eeuwen
later trouwens nog precies dezelfde methode
toepassen. Theodorick ls toen echter te vroeg
gestorven. De Frankische koning toonde zich
trouwens steeds onwillig om mede te werken,
vooral waar zijn volk tot de roomsche kerk
was toegetreden. Zoo miste de federatie de noo»
dlgekracht. Hoe heel ander» zou de geschiede»
nis echter verloopen zijn wanneer het dan tot
een goede samenwerking gekomen ware tus»
schen den Oost-Gotischen koning te Rome en
de koningen ten Noorden van de Alpen. Wat
Xarel de Groote bijna drie eeuwen later be-
reikt heeft in een veel armer gewordenEuropa,
zou dan directbij de toch nog niet geheelkrach»
teloos geworden antieke cultuur hebben kun-
nen aansluiten.

De geschiedenis mag echter alleen rekening
houden met wat er werkelijk gebeurd is. Die
werkelijkheid echter zal men zich duidelijker
zien afteekenen wanneer men zich ook eens
afvraagt wat er in een bepaald hypothetisch ge»
val had kunnen gebeuren. Bij een langer leven
van Theodorick hadden vele dingen er heel
anders kunnen gaan uitzien en dit geeft inleder geval he»recht aan te nemen, dat er veel
kiemen van een andere wereld in hetkoninkrijk
van dezen grooten en legendarisch geworden
koning aanwezig waren.

Ken grootman is hij zeker geweestEen groot
Germaan? Capelle acht het mogelijk, dat zijn
moeder geen Germaansche wa» en wat zijn op»
voeding betreft heeft Theodorick stellig veel tedanken gehad aan"zijn lang verblijf al, kinden al» jongeling, in hetkeizerlijke paleis te By»
zantium. Maar toch is hij allerminst een By-
zantijn of een late Romein geweest Telkens
valt het contrast op tu«chen dezen Germaan»
«chenkoning en het Romein«he milieu, waarinhij leeft en werkt Sommigen, zooals Augu»tin
Thlerry b.v.. hebben hem dan ook al» eenechten barbaar voorgeleid. Een barbaar in depejoratieven zin van het woord, wa» hij echterzeer beslist niet. Door tal van citaten toont Ca»
pelle aan op ho» hoogen trap van cultuur hij
stond.

Ook de hoofdstukken over Atllla en de Hun»nen — met lange citaten uit Ammianus Mar-celllnus — over keizer Justinlaan als vijand
der Goten, over Odovaker. enz. geven een zeer
goed beeld van dezen veelbewogen tijd.

In een kort aanhangsel van slechts een tien-
tal pagina'» geeft de auteur dan nog een over-
zicht van de geschiedenis der andere Germaan»
sche volken in denzelfden tijd: Franken, Beur»
gondiërs, Angelen. Saksen en Logobarden.
Vier fraaie gekleurde kaarten zijn tot beter be»grip der „verhuizingen" In het doek opgeno-
men.

Het werk vormt een prachtige aanwinst voor
wat wlj zouden kunnen noemen, de historische
bibliotheek van den beschaafden niet-speciallst

Metalen te Londen.
Gisteren waren de slottinpriiun «e beurs te.'»,')'*'"'^ s?"* ?

,5/*

* -««/»! - mnd.

,8,.,,/-

a

263/»;

Settlements 288.5 ; staven 271-»; om.«t280 tons: Btr«!ts 285.10/» a 280.10/».
LONDEN. 15 Mei (RAD.). Metalen «lot (Ze beurs,

Koper, eiectr. 62-/-*); iood vreemd «5»/»»): zink
ordinair 28.18/-'): tin stand. cash. 281.5/» a 281,10/-;
3 mnd. l-»^/» a 2-8.15/.; Settlementsprijs

281.5/-;

in
staven 28?»/»; omzet 300 ton; strslts 291.10/- a
*188.10/»: nikkel .«.»/» «

188-/.;

«lluminlum llO»/»!antimonium Eng. 186»/» a 107»/» nom.: Chln. «>./.a 88»/» nom.; platina .«O/»; kwikzilver 48/» a

«O-/.;

wolframert» elf. Europ. hav. 80/» a 82/» nom.; blik
29/- a. 20/-; Kop«r»ull«,t

26/9;

cadmium 8/» * 6/2;«hreemert» 110/» « 158/-: ferro .ungsten 3/1").

' ) deer de re««erin, v-»t«««»«*e, maximumprijs.
'»> «leer de regeering ■«controleerde pril,.
LONDEN. 14 Mei, — Zilver baren cash.

22%,

lev. «K: zilver fijn cash WA, lev. 24%.

LONDEN,

1» Mel. — Zilver baren cash «l/l»,
lev.

«218/18;

zilver fijn cash «4'<>. i«v. W*.

Rubber te Londen.
LONDEN. ,< Mel. Rubber «lot Blbbed SmokedSheet. Stemming prijshoudend. toon, lil» bet. en

koop; M«l 11||: Juni 12.',; sul!»3«pt. 11»»; Oct.»Dec. 11', w«rd. "

Metalen te Londen
LONDEN. 13 Mel. Metalen slot <2« beurs), «o»

per eiectr. 62»/» 1); lood vreemd 28-/- 1); zink
ordinair 23.15/» 1); tln «tand. cash. 289.10/» a

270-/-;

3 mnd. 267.10/» a

268*/-;

«ettlementprljs 289.5/»
in slaven

275-/-;

omzet 500 ton; stralts 200./» a288./-. nikkel 190./» a 105»/». aluminium 110-/-.
antimonium Eng. 106-/» a 107»/» nom., antimoniumChln. «o»/» a 85»/» bx nom.. platina 190/» kwik-zilver 48-/» a

50-/-,

wolframerts elf. Europ. hav.80/» a 60/. nom., wolframerts ex pakh. Londen50/» a 53/- nom.. bllk 29/- a

30/»,

kopersulfaat
6/9. cadmium 8/- a

8/I'i,

chroomerts 118/- a 125/-.fcrro tung-ten 5/1 2).
Zilver baren cash 2t,^. Zilver lijn cash 224,

I«v. 22*4.
l) Door de weering vastgestelde maximumprijs.
2) Door de regeering gecontroleerde prijs.

FAILISSEMENTEN.
opgegeven door afd. Handelsinformaties

v. d. Graal en Co N.V.. Amsterdam
Uitgesproken:

F. A. 5. rontalne. Arnhem, Cur. mr N. Llon.Arnhem.
C. Mater», smid. Arnhem. Cur. mr L. M. N.
nchweit-er. Arnhem.
F. Hagersma. brugwachter, Wolsurn. Cur. mr F.H. Corneiis. gneek.
v. Timmermans, bouwkundig^ Leeuwarden. Cv»ratrlce mevr, mr E. G. v«n Dlemen'Mekking.

Leeuwarden.
J. E, H. Borghans. caféhouder, Hoensbroek. Cur.mr L. Voovs. Heerlen.
A. -l. B. «eeuwlsse. Firma A. B. J. WlJkamp.

metaal» en kopergleterlj, Helmond. Cur. mr F deWit, Helmond.
P. 5. Vulllnghs. tandarts. Vonrav. Cur. mr 5.

Truyen. Venlo.
Opgeheven:

Willem Mangelaars, arbeider, r.rul,l«nd.
G. van Hoeven, . scheepsagent. Vreeswijk.

H. O. Landaal, D»leb»»gen>>ljs»ndurg.
P. «aarloos, landarbeider, Mijdrecht.

Gedeponeerde uttdeellngslljeten:
W. «««sakkers, landbouwer, Boxtel.J, van «on, caféhouder. Best.
Handel» «n Opslag Maatschappij, utrecht.M. Metselaars, schoenmaker, gambeek.
J. -*. Xoetsdljk. winkelier. Zêlët.Electrische Meiaalwarenfabrlek Amsvorde",

Amersfoort.
B. A.

Geer»,

m«ga»!jnb«d!«nde. Tilburg.
F. Oubel. handelsagent. Halsteren.A. de Swarl. handelaar in kinderwagens. Tilburg.
J. P. de Bakker, bankwerker NH» Tilburg,

Berlijn algemeen nooger
bij opgewekter stemming

BERLIJN, 15 Mei. — De stemming was heden
opgewekter. Er waren zoo goed als geen koers»
verliezen, terwijl hier en daar stijgingen wa»
ren. Bij de n.ijnaandeelen openden Ver. Stahl»
werke bij een omzet van 90.000 R^K % pCt
hooger; zij stegen weldra nog eens % pCt.
Ook Hoesch, die % pCt. hooger openden, stegen
nogmaals en wel met % pCt. Mannesmann en
Harpener kwamen 1, Buderus 1% en Rhein»
stahl 1% pCt hooger te staan. Van de bruin»
koolwaarden waren Rhcinebraun met pl.m.
IN pCt. vaster. Bij de kaliwaarden stegen
Wintershall 1% en SalzdeUurth 1% pCt. Bij
de chemische waarden stegen Farben tot
190% (plus IN pCt.) en noteerden weldra 191.
Schering hadden een stijging van I*4 en Rilt-
gers van IN pCt. Bij de electro- en onder»
houdswaarden kwamen Lahmeyer en Siemens
li R.W.E. en Dessauer Gas % pCt. hooger te
staan. Schleslsche Gas lag ongeveer 0.70 vaster.
Van de rubber- en linoleumwaarden stegen
ConU-Gummi. van de autowaarden Daimler
1 pCt en van de kabel- en draadwaarden Fel»
ten met 1% pCt. Bij de machinefabrieken no-
teerden Deutsche Waffen en Orenstein 1,
Rheinmetall Borsig 1% en Demag 2 pCt. hoo-
ger. Van de metaalwaarden hadden Deutscher
Eisenhandel een winst van 1% en MetallgeseU»
schaft van 3 pet. Noemenswaardige verende»
ringen hadden nog van de textielwaarden Bern»
berg met plus 1% en van de Zellstoffwaarden
Aschaffenburger en Waldhof met plus 1% pCt.
Verder Schulthelsz met plus 2 pCt Hooger
stonden Allgemelne Lokal und Xraft A.G. für
Verkehr en hotelbedrijf met 1 pCt^ Westdeut»
sche Xauthof met 1% en Gebr, Junghans met
2% pCt. Rijksoudhezlt noteerde 147% tegen
147.40. Blanco-daggeld daalde % pCt.

KRU ISWOORDRAADSEL
(COPYRICHT DENKSPORT)

Van links naar rechts:
1 boom
7 bewerking der spieren

13 spijskaart
14 gat in den grond
15 bijwoord van tijd

"1? stuk hout
18 Europ. hoofdstad
21 lekker gebak
22 altijd groene heester ■

23 Javaansche titel
24 werelddeel
28 voorzetsel
27 insect
28 gewicht
29 voorjaarsbloem
31 zoete kermlslekkernij
33 bergvesting in Messenië
35 doelwit
38 gebroken
40 deel van het jaar
43 beknopt geschrift
44 boomvrucht
45 reptiel (laatste twee let»

ters in alphabetische
volgorde)

46 boom
48 glooiing
51 bang
55 fijn spinsel
58 jong wezen
58 roofvogel

61 verlichtingsmiddel
63 ondergrondsche gang
65 nauw
67 schriftteeken
69 zetel
70 lofspraak
71 kleur
72 werk
74 houten stellage
75 niet bevredigend
76 pakhuis
7? gast
78 binnenkomst
79 klein staatje in de

Pyreneeën
Van boven naar beneden:

1 afdeeling militairen
2 dissélraam
3 ternauwernood
4 inborst
5 metaal . .r
6 ondeugend
8 vaartuig
9 fraai bloeiende heester
10 gewricht
11 toon
12 slang
16 deel van een schip
1? huidziekte '
18 duhhelzout
20 bezittelijk voornaam»

woord ''

■■-

25 onheil
27 onbewoonbare woning
30 Romeinsche militaire

eenheid
32 Grieksche godin
34 vaartuig
36 projectiel
37 kleurling
38 afval van stroo
42 voorzetsel
41 voegwoord
42voorzetsel
4? krant
49 taoaksland
50 koude wind in Z.O.

Frankrijk
52 hoog bouwwerk
53 telwoord
54 Romeinsch landvoogd
56 metaal °57 beslaglegging
58 geneesmiddel
60 krachtig
61 welwillend
62 Japansche drank
64 voornaam
65 fortuin (laatste twee let»

ters in alphabeUsche
volgorde)

68 menigte
73 drank '
75 laagte

WISSELKOERSEN

BERLIJN
I 15 Mei ! 14 Mei!BL I B L

Buenos Aires i 0.566-0570 i ——,—Br»/Antw ! .

;

.- Rio Janeiro j 0120-0.132 .—
Londen I 9.84-9.66 ■ .
Parijs .; 5.574-5.586 : .
Amst/Rott. t . : .Italië f 13.09-13.11 l -.Zwitserland > 56,00-56.12 '■ —Nieuw-Vork > 2493-2.502

BEURS VAN BERLIJN
! 15 Mei , 14 Mei

Eend. geld > 4-2 i
Part Dlsc > 2% IA. E. G < 145— lBemberg 161— IBert. Hndg 125% |
Cm. Pr. B 117% >C Gummi 235% I

__
Dalml. Motor 150% !D. A. Auslos ........ I 147.40 j
DtDisk.B < 124*4 !
Deut,. Erd ' 158% (Deut». Lin 150— ID Relchsb j 130— IReichsbank 112% 'Dresd. Bank j 11?% !Feldm. I 129% !Feiten &G. i 168% I ——■

Ges. f. e. Dn j 164— !Hamb. Pak j 71— jHarpener I 164% 'I. G. Farben f 191% f —r.*oeckn.w 133— »Fr. Krupp 102% |
Mannesm j 127% l .
N. Lloyd f 72— j
Rhelnstahl > 153% I _—
Schuckert >

__
Siemens Halske 242% f "——Ver. Stahlwerke .... 114% jWlntersh 163 JZ, Waldh 143% '
Weerkundige waarnemingen

Donderdag, 16 Mei
Licht op: 20 u. 19—3 u. 34.
«tand van de Maan: V.M. 21 Mei 13 u. 53.
Zona op» en ondergang: 4u. 4—19 u. 49.
Maan ander» en opgang: 1 u. 32— u. 23,
Hoogwater te scheveningen: 9 u. 14 en 22 u. 2.

— De directies vun de Ned. Dok Mij en deN.V. Ned. Scheepsbouw Mij te Amsterdam
verwachten, dat alle op 14 Mcl 1940 in dienstzijnde werklieden op Donderdag 16 Mcl 1940weer op de gewone tijden op de werf aanwezigzullen zijn on aan het werk gaan. Nadere re»gelingen zullen In den loop van deze week be-kend gemaakt worden.

Protectionisme en sociale
politiek in vroeger

eeuwen
S. Lootsma, Historische Stu-
dieen over de Zaanstreek.
P. Out «V. Koog aan de
Zaan, 1939.

De Zaanstreek is wel een van de oudste in»
dustriegewesten van Nederland, ja van Europa.
De middeleeuwen hadden sterk geïndustriali-
«eerde steden gekend, zooals Florence of Gen-,
maar toen de stad ophield een min of meer ge»
«loten economisch geheel te vormen, vestigden
nieuwe industrieën zich in allerlei kleine plaat-
sen en op het platteland. In de Zaanstreek
nam dle nieuwe ontwikkeling een ongemeene
vlucht; de wind en het water waren kostbare
hulpkrachten; er leefde daar trouwens ook een
krachtig soort menschen, werkzaam en intelli-
gent De Geschiedenis van de Zaanstreek is dan
ook in de eerste plaats economische geschiede»
nis. Zoo is ook bet boek van den heer Lootsma
hoofdzakelijk een bijdrage tot de kennis van
het economische leven in vroeger eeuwen. Men
denke daarbij echter niet aan een al te strenge
economische wetenschap, die, zooals dit in den
laatsten tijd steeds meer gebruikelijk wordt,
ln algebraïsche formules zou geschreven zijn.
Neen. juist de gewoon menschelijke kant van
de volksvlijt wordt ons getoond; in een tweeden
bundel opstellen zal de schrijver ons zelfs nog
meer den Zaanlandschen mensch leeren kennen.
Daarin zal de geschiedenis dan wellicht eenig?-
zins tot folklore worden. In het nu versohenen
deel is er trouwens ook al heel wat dat men
economische folklore zou kunnen noemen. Het
i» daarom trouwens niet minder belangrijk.

De bundel opent met een gedicht dat ook
achterwege' had kunnen blijven, maar, als een
soort liefdesverklaring van den auteur tot het
gewest, waarvan hij gaat vertellen, toch ook
wel een zekere waarde heeft In het eerste op-
stel dan worden eenige oude gebruiken be-
handeld, die wijzen op een krachtigen ge»
meenschapszin en als een sterk, natuurlijk ge»
groeid communisme beschouwd kunnen wor-
den. Dan worden achter elkaar de beschuit»
bakkerij, de stljfselmakerlj en de scheepsbouw
besproken.

Over den Zaanlandschen scheepsbouw ls er
al veel geschreven en toch is de lijd voor een
synthetische uiteenzetting waarschijnlijk nog
niet gekomen. Dit laatste hoofdstuk heet dan
ook: „Een en ander over den Zaanschen
scheepsbouw". Het is een bijdrage tot nadere
kennis van dit onderwerp. De beide andere on»
derwerpen worden meer als geheel behandeld.

De schrijver heeft de oude documenten en
geschriften zelf dikwijls aan het woord gel,»
ten. Dit maakt zijn uiteenzetting des te boeien»
der. Hoe interessant zijn bijv. de uitlatingen van
oude zedemeesters over de «tijfselindustrie, die
het kostbare graan, dat de menschen moet voe-
den..gebruikt — misbruikt — te» wille van een
modegril!

Voor onzen tijd is het vooral belangrijk -e
„ordeningspolitiek" uit vroeger eeuwen te lee»
ren kennen. Misschien had de uiteenzetting op
dat gebied wel iets systematischer kunnen zljn.
De eigen ervaring van d? thans levende gene»
ratie dient den historicus er toe te brengen, da»
hij nieuwe problemen ziet in den ouden tijd.
Een enkele maal lijkt de ons hier gegeven eco-
nomische geschiedenis ons toch wat al te anec»
dotisch. Dat verhindert natuurlijk niet dat er
een schat van interessante gegevens wordt mee»
gedeeld. Wij willen hier een voorbeeld daarvan
overnemen. Het betreft de regeling voor de be»
schuitbakkers uit de Zaanstreek voor de markt
te Amsterdam, waar zij den Amsterdamsehen
bakkers concurrentie aandeden. Natuurlijk rie-
pen dle om protectie; daarenboven waren er fl»
nancleele belangen mee gemoeid van de ge»
meente Amsterdam, die toen nog min of meer
een eigen staat vormde in de federatie. Net als
nu dus. Ziehier:

„Wij dienen hier wel even uit te weiden
over den' beschuithandel op Amsterdam. De
bakkers aldaar hebben reeds ir. het begin der
l?e eeuw actie tegen den grooten brood-Invoer
ontwikkeld. Op hun verzoek, maar tevens op
grond van de zorg der Amsterdamsche over»
held, die als alle stadsbesturen zeer veel aan»
dacht besteedde aan de voedselvoorziening,
werd 22 Oct. 1604 een keur uitgevaardigd, die
van kracht was „op de Marcktdagen ende de
geheele weeck deur." Niet altijd krijgen „de
luyden suloken goeden broot/als sij behoo»
ren." Bovendien drukken „alle Burgerllcke
lasten deser Stede" op de blnnen»bakkers. Het
ingevoerde brood is daardoor goedkooper.
waarom het weeke brood niet meer mag wor-
den ingevoerd. ,Hoggen»broot en Biscuijt" van
buiten zijn aan den „excljs" onderworpen:
voor tweebak wordt 6 stuivers op de grofton,
4 ep de smalton geheven.

Deze maatregel trof vooral de' Wormers en
Jispers. die reeds in de 16e eeuw veel van
hun producten — geheele ladingen, , zooals
Wagenaar zegt — te Amsterdam ter markt
brachten.

Een nieuwekeur werd uitgevaardigd 28 Aug.
1612. Maar ook deze onderving de klachten
niet voldoende. Haar inhoud blijkt al uit de nu
volgende van 31 Jan. 1617.

„Alsoo mijne Heeren vandon Gerechte on»
dervinden/dat de Backer, van Wormer/Jlsp
ende andere plaatsen buyten dezer Stede wo-
nende/haer (-zich) vervorderen heurluyden
Biscuyt ende allerley Broot op de gewoonlycke
Marcktdagh des namiddagns na twee uren
totten avont toe binnen deser Stede te ver-
koopen/directellck tegen» de Resolutie ende
ordre nenluyden aengeseyt ende bekent ge»
maeckt den 28 August! Anno 1612. Ende dat
sy-luyden haer daer»en»boven niet en ontslen
in huysen/kelders ende andere plaétsen op te
slaen 'tgene sy overhouden ende niet en kon»
non verkoopèn ende t selve door Makelaarsende andere personen (die sy-luyden daer toe
weten te gebruycken) soecken te verkoopèn/
ende onder de Burgerye uyt te slyten/tot na»
deel . van de gemeene Backers binnen deser
Stede.... Soo i, t" enz.

Hierbij sluit aan de ordonnantie van 3 Maart
1621, waarin den bakker» van Wormer en Jisp
wordt verboden hun brood te Amsterdam te
laten „(o)vernachten." Het op de Maandags»
markt niet-verkochte moeten zij „wederom
recht deur met hen uyt. ... voeren."

Groot zal de agitatie zijn geweest, welke
dergelijke maatregelen bij de Zaansche beschuit»
bakkers verwekten. We hoorden reeds iets
meer over hun groot aantal, dan Wagenaar ons
in 't algemeen meedeelt. Zoo had de Amster-
damsche regeering 23 Mei 1613 bepalingen
geslatuecrd. die moesten voorkomen, dat het
verkeer aan Varkensbrug en Melkmarkt te
zeer stagneerde door het „voorstaen.... met
biscuit en ander Brood, t welck in groote
menighte van Wormer, s!sp en andere plaat»
«en werd ingevoerd."

Deze bakkers verstonden trouwens wel de
kunst de geheele hand te nemen, als hunslechte een vinger werd toegestoken. 6 Febr.1617 verklaren drie bakkers te Wormer voorNotaris Dlrcksz. dat de keur van 1612: naklokke twee de merkt te moeten verlaten,
„noeyt soe starckel(ljk) als Inden verleedenJart en 161? en es geexeculeerlgeworden." In
den beginne Hadden de Amsterdamsche bak-
kers geen meerdere protectie genoten: de
Wormors waren eenvoudig „als de vreemde
hacker, ten twee uren.... mosten vcrtrccken/soe lange opter marekt.,.. blyven ataen al,
henl(ieden) gelustede."

Maar nu werd hun de pen op den neus «e»
zet en den l«ea l?ebr. «La.v. verklaren se»
hakkers,

da?,

het hun ,-net enalcanderen....
elcke marckdagh jat verooopen verscheelt heelt
wel twintieb tonnen beschuyt" nu zij zonder
pardon cm twee uur moeten retireerea. Nier
achter volgt dan de belangrijke verklaring
„dar.er noch beneffens haer we! teestich bac-
kers van Wormer ende Ghisp alle maendaghea
met besebuyt tot Amstelredam te marckt va»
ren", die na advenaat schade zullen lijden.

't Verbod van 3 Maart 1621 betreffende over»
nachten van brood heeft ook alweer ralsoa.
Juist één dag vroeger getuigen zeven bakkers
van Wormer, dat eenige van hun confraters,
«beure beschuyt tot Amsterdam inde weeck
ofte buyten den ordinaris marckdach gebracht
(hebbendel gelijck sy gewoon waren te doen/
aldaer jn arrest gehouden waren."

Toch is er weer wat toenadering gekomen.
Honig vermeldt in het Zaanlandsch Jaarboekje
1854. blz. 35-37. de keur van 3 Sept 1622.
waaruit we hooren, dat „die van Wormer en
Jisp hen giotelyc» (zijn) beklagende" over
de keur van 2? Jan. IX Gaarne zagen ze die
ingetrokken, opdat.^y zoodanige vryheyt van
haer Broot hier ter Stede in te brengen sou»
den mogen genieten alse te voren ende van
over lange altyts hebben gehad." Om dit te
bereiken, hebben zij „de intercessie van ge»
oualificeerde personen' ingeroepen. En zoo

heeft het Gerecht, regard genomen hebbende
op de nabuerigheyt ende goede vriemschappe
vande voorsz. plaétsen ... bij provisie tot we»
derseggen toe geconsenteert dat de Backen
van Wormer en Jisp voortaen alle veertien
dagen hier ter stede sullen mogen komen, ende
op maendag... met hun Blsuyt voorstaen",
zooals vroeger om de acht dagen, dus weke»
lijks. Echter moeten de regeerders van Wor-
mer en Jisp garant zijn voor de toepassing van
enkele voorwaarden: „dat sy gehouden sullen
wesen 't Lant ende voorsz. Stat te bevryden
van alles, wat de tegenwoordige Pachters van
't Gemaal ter sake— eenlghsints «oude kon»
nen ofte moogen pretenderen, totte somme van
3800 (üaroius guldens toe. Ende sullen mede
deselve Backers van Wormer ende Jisp voor-
taen tot deser Stede behoeve over 't recht van
Excys acht stuijvers betelen, in plaatse van
ses stuyvers voor elcke ton Blscuyt voor desen
by henluyden betaalt ende noch contribueren
aan 't Backersgilde— tot onderhout van de
Bosse alle jaren de som van 200 gulden co»
rante—" Deze bos is de algemeene of de
ziekenkas van het gilde.

De keur van 20 Nov. 1662 vergunt hun weer
„op den gewoonlijken marktdag," du» weke-
lijks, te mogen voorstaan, en wel „aen de
Westzyde van de l-eysersgraft, beginnende
vande I^liegraft tot aen de sluys over de
Westermarkt."

De beschuitnering heeft in dien tusschentijd
niet steeds ongehinderd gebloeid, want 2 Juli
1624 verbiedt een ordonnantie van het Ge»
recht aan Binnen»biscuyt-Backers/Burger»/
Inwoonders, eenig brood van dié van Wormer
en Jisp te koopen, „t sy gedurende of na den
Marcktdagh/om 't selve op de marckten weder
te verkoopèn."

Op den duur profiteerden de Amsterdam»
mers toch wel zoo veel van de stedelijke keu-
ren, dat, toen ze volgens Wagenaar 't product
smakelijk wisten te bereiden, dit meewerkte
tot den achteruitgang van Wormen nering."

Resultaten WmH. Müller
weinig veranderd

Netto bedrijfswinst ’ 1.633.644
(1.635.462); dividend 6 (7) pet

Aan het jaarverslag van de Wm H. Muller
& Co is het volgende ontleend:

Door de verscheidenheid onzer binnen- en
buitenlandsche belangen eenerzijds. zoowel al»
door een snel doorgevoerde kostenbesparing, ln
onze geheele organisatie anderzijds, ware» rij
in staat velen moeilijkheden het hoofd te bleien,
zoodat de resultaten over 1939 ten slotte na-
genoeg gelijk waren aan dle over 1938.

Door de situatie op de vrachtenmarkt konden
de ertsen uit onze Zuidspaansche mijnen, in
tegenstelling tot die uit onze Noordspaansche
mijnen, ook in het laatste kwartaal van M9
nog niet tot verscheping worden gebracht ▼oor
het geval met betrekking tot onze Spaaneehe
mijnbezlttingen bijzondere voorzieningen noodig
mochten blijken, staan daartoe voldoende spe-
ciale reserves ter beschikking.

De Vulcanusmijn te Blótberg in Zweden,
waarin wij voor 25 pet deel hebben, leverde in
1939 bevredigende resultaten op.

De totale netto bedrijfswinst over 1939
bedroeg na bestrijding van alle onkosten,
doch zonder aftrek van aan de Comm.
Venn. Wm H. Muller & Co betaalden inte-
rest en periodieke afschrijvingen op vaste
activa ’ 1.633,644 tegenover’ 1.635.462 over
1938.

De periodieke afschrijvingen bedragen ’419.330
(’ 4*J"fcl9B), waarvan ’68.600 (’100.000) aan de
reserve voor vlootvernieuwing is toegevoegd.

Aan de Comm. Venn. Wm H. Muller & Co
werd- wegens interest betaald ’91.445 (104.060).
waaruit deze haar onkosten en tevens de be»
taling van de 3 pet vaste, alsmede van 8 pet
super-rente op haar obligaties kan bestrijden.

Ten gunste van de winst» en verliesrekening
kwam een saldo van eenige buitengewon» win»
sten en verliezen ten bedrage van ’48.349(’25.908), waarna een winstsaldo overblijft van
’1.166.217.

Het vorige jaar bedroeg het winstsaldo naaftrek kosten oprichting C. V. Nationaal Beziten versterking reserve ’857.535.
Wij stellen voor van dit saldo toe te voegen

aan dereserve voor diverse doeleinden ’320.000.waarvan ’200.000 (’150.000) voor de reservevoor vlootvernieuwing. waarna deze ’1.018.600(’730.000) zal bedragen,- aan de reserves voorpensioenen, eventueele verplichtingen, belastin»gen en diverse belangen ’296.217 (vorig jaar
’182.535), waaronder begrepen de voorzieningen
voor bestrijding «misslekosten van de uitgifte
van ’2.000,000 5 pet pref. winstaand.) en uit tekeeren: 5 pet div. op de uitstaande ’2.000.0005 pet preferente winstdeelende aandeelen, oprekening waarvan reeds per 2 October j.l. 2% %werd uitgekeerd en 6 % (7 A) dividend op deuitstaande ’7.500.000 gewone aandeelen.
Commanditaire vennootschap

Aan het jaarverslag van de CommanditaireVennootschap Wm H. Muller en Co. wordt hetvolgende ontleend:
In onze deelneming in Wm H. Muller en Co.NV., kwam gee «wijziging.
Op de aa, Wm H. Muller en Co. N.V. ter leenverstrekte gelden ontvingen wij een interest

van gemiddeld 5.15 pet (v^. 5,34 pet), waaruitde onkosten onzer vennootschap en de 3 pet
vaste rente op het nog uitstaande bedrag der3 pet winstdeelende obligatielening werden be»
streden en de 3 pet super-rente over 1939 op
deze obligatieleening kan worden voldaan.Het dividend over 1939 op de f 7.500.000 ge»
wone aandeelen Wm H. Muller en Co. N.V.,
die wij bezitten word vastgesteld op S pet (v.j.
7 pet). Dienovereenkomstig zal het dividend
over 1939 op de 17.500,000 uitstaande comman-
ditaire aandeelen onzer vennootschap eveneene6 pet (7 pet) bedragen.
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Financieel Nieuws

EFTOTENBEURS
VOORLOOPIG GESLOTEN
De regeeringspersdienst meldt:
BH besluit van den minister van

Financien blijft de Effectenbeurs te
Amsterdam tot nader aankondiging ge-
sloten.

Dit Batavia vernemen wij, dat de
beurs aldaar voorloopig eveneens ge-
sloten blijft.

Buitenlandsche beurzen
Koersen sloegen een dalende richting in.

Omzet 2.560.000 aandeden.
Op de Nieuw 'z'orksche beurs was de stem»

ming gisteren bij de opening onregelmatig en
de handel zeer levendig. Er kwam klaarblijke-
lijk op grond van tegenstrijdige berichten uit
Europa een groot aanbod los, waardoor een
groot aantal fondsen tot ongeveer twee pun-
ten daalden. In totaal zijn 2560.000 aandeeien
in andere handen overgegaan.

Nadat een oogenblik de handel iets kalmer
was geworden en de koersen iets hersteld
waren, zette de koersdaling verder door en
groeiden de veriliezen aan tot omstreeks vier
punten, aangezien herhaaldelijk opnieuw ma-
teriaal werd aangeboden.

Tegen slot bleef de ticker bij den handel ten
achter en de beurs sloot in zeer flauwe stem»
ming na een koersdaling, die de grootste was
sedert September jl.

De meeste fondsen eindigden 1 tot 5 punten
lager, terwijl zelfs in enkele gevallen het na»
deelig koersverschil 6 tot 8 punten bedroeg.

Ondanks de vrij sterke toeneming der be-
drijvigheid in de staalindustrie en de te ver»
wachten stijging van de exnortvraag waren
«taaiwaarden zeer flauw. De staalindustrie
werkt deze week naar schatting op zeventig
procent van haar capaciteit tegen de vooraf-
gaande week op 65,8 procent Bethlehem Steel
«n United States Steel sloten beide ruim vier
punten lager.

Spoorwegen waren gedrukt
Koperwaarden werden aangeboden ondanks

den vasten staalschrootprijs.

Copra.
LONDEN, 13 Mei. copra slot in p. «t per ton.

Dessicated cocoanut 22N.

OMZETTEN
Per uur* « «e» 10 te-a
Eerste uur —__

Tweede uur ............—»—»» ———Derde uur
Vierde uur
Vijlde uu-r

Totaal 25i«500 2590500
»l

mede*,

door de fa & Heat* St p» B-dam

Verhandelde fondsen
Aantal 1349 941
Gestegen 36 105
Gedaald 950 697
Onveranderd 63 139

Gemiddelde slotkoersen
lnUusl- - Spw * Xulso»»».» yn.

30 April ..«« 148.43 30.69 25.10 —^-1 Mei —.. 147.13 3052 24£2- -v-
-2 Mei .... 147.76 30.66 2452 -*-3 Mei .... 14753 30.78 2552 .—
4 Mei ...... 11755 3059 25.— .—
6 Mei «... 14753 30.79 2456 —^-
7 Mei -*.... 147.74 3056 24.78 -«-

-8 Mei .... 14756 3050 2453 —.—
9 Mcl .... 148.17 31.1? 2453 —.-

-10 Mei 144.7? 29.79 24.— ——14 Mei .... 12857 26.33 2050 .—
»l Do* Ion»».

Rubber te Londen.
LONDEN. 13 Mei. Rubber lis.— uur), Bibbed

Smoked Skeet. Stemming kalm. Loco 11% koop.
Mei lljz. Juni 12,».. ouli^ept. 11« waard. Oct.»
Dec. lift.

LONDEN. 13 Mei. Stemming, prijsn. Loco 12
-waard, Mei 12 waard, Juni 12'^ bet. en verk. Jull-
Sept. 12»*, bet. en verk..

Oct,»Dec.

lljH waard.
LONDEN. 14 Mei. Rubber opening. Stemming

kalm. Loco 11% koop: Mei 117- koop: Juni »2
koop: Üuli/Sept. 11% koop: Oot.»De<:. 11% koop.

LONDEN. 15 Mei. — Rubber. Opening. Bibbed
«moking skeet. Stemming vast. Loco 12*4 koop:
Mei 12V» koop; Juni

12»/,

bet. en koop; 3uli/Sept.
12>,z koop: Oet/Dec. 1115/16 koop.

Wisselmarkt te Londen.
LONDEN. 13 Mei. — Wisselkoersen officieel:

Nieuw Vork

462»,^—

Parijs 17650—176.75;
Montreal 4.43—4.47; Amsterdam

—;

Brussel —Zwitserland 17.85--17-85; Stockholm 16.85—
Oslo — Buenos Aires 17.05—17.30; Batavia —: Ooud
168/-.

LONDEN. 14MEI. Wisselkoersen officieel: Nieuw
15oik 4H2»,«r-4-«tz, raiijs 17650—176.75: Montreal
4.42—4.47; Amsterdam

—;

Brussel

—;

Zwitserland
17.85—17.95: Stockholm 16.85—16.95; Buenos Aires
17.05— Batavia

—;

lloud 168.—.

BEURS VAN LONDEN

! 14 «lei I 13 Mei ;
Anglo fr. t 48/0 , 43/9
Burm. Og. .......... < 66/10% l 67/6
Me». Eagle i 5/4/% | S/9
Kon. Ned. Petr. .... I 23 I 24
SI». Transport . 62/6 f 65/7%
Venez. OU I 26/3 I 26/10%
A!lSum.P. I 13/- | 13/-
Ang. Dut P. I 20/6 « 20/9
Anaconda Copper.... I 7 I 71/2
Rio Tinto I 11 | 11%
Roan Ant l 14/- , 14/3
Anglo-Am. I 31/3 l 32/6
Cns. Diam. I 5/- | 5/6
dito pret l 6/2 | 6/6
De Beers D. I 6% ! 7%
Ct Mining I 12% | 12%
Rd Mines i 152/6 J 152/6
Tin Corp. I 3/7% , 3/7%
Br. A. Tob I 96/3 I 98/1%
Imp. Tobacco I 106/3 , 100/9
Engelsche Ford I 18/1% | 18/»
Br. Celan. «5/6 I 5/9
Court Ltd. ' 35/9 | 36/6
Imp. Cn. l 30/10% l 31/1%
Lever Bros» I 25/7% l 25/7%
Unit N.V. .......... I 20/7% | 21/3
Cab. VireL i 51 > 52
Vickers Lg. 1 16/6 I 16/9
»^un. S. S. 1 2/31 2/6
Sw. Match I 9/1% l 9/»
US Steel g I I
Int Nickel , I 41 > 41%
Can. Pacific i 7% I 8
2% Eng. Cs. I 72% , 73%
3% Eng. WrL I 99 | 99%
4 Eng. FdL I 109% | 110/%
4 Eng. Vict I 109 < 109%
4% Eng. C^. ! 101% I 102
5 Braz. '13 I 7 I 7
5 Br. Fd. 14 I 24 ,23%
8 Tsj. Slw. (35 | 33
4% Cbin. *98 I 50 I 20
5 China 12 i 17% l 18
4% Frankrijk < 10% I 10%
5% Dawes VoungL .. | 5% | 5%
7 Dawesleening I 6% 6
7 Kalisynd. I 15 I 15
6% Kalisyn I 15 I 15
4% llng. *24 ! 12 * ! 12
4 Japan *99 I 28% l 28%
Perv. gew 1 % I %
Peruv. pr l 3% >4% Polen ,919
Centr. Arg. I 6 l 6 ...Part Dlsc I IA I IA
Call Mon 11 ! 1
Brit Enka i 6/6 1 6/7%
A. K. v I I 9/3
B. Insur. N. I 16/- 16/3 :
Snia Viso j 46/3 l 47/6
Seperator 12 j 2% :
Ph. Lamps I 15,- . | 15/»

*) Thans door de regeering gereouireerd.
t) Ex-dividend. § nominaaL

Beurs van Nieuw York
Wegen» »N»»«ee*Wse«« In «e «e»«««R»».

neen nel lNenw »e^ken deken» ne« nlet

dient «e» aanzie» van enkele »O»»«ring«,
«enige reserve in nen» te werden geneneen.
MEIIW.VOIU. (Bi i 14 Mei i 13 Mei

I Slotk. , Slotk.
Air Reo*netlon .... I 40% I 42—Allled Cbernieal .. > 155— ) 168%
Am. Bemb. G. gew. » 16% | —-Amer. Can. I 113— I 105%Am. Car. & Fdry.. | 26— IAm. «t P. «° L. N. I 1—
Amer. Cryst Sugar I 10% I
Am. 12. & Lth. NA I 4- I
Am. HAL. 6% Npa I 30— |
Am. Radiator I 5% | 6%
Am, Smelt «te Ret.. I 42— I 46—
Am. TeL and TeL.. I 153— ! 164—
Am. Tobacco 8..... ' 88— I 79—
Am. Waterworks ..I 7% | 8%
Anaconda Copper.. I 25— 1 27%Ass. Gas &EL CLA I A I
At T. &S. Ft gew. I 16% I 17%
Baltimore and Obio I 3% I 3%
Bethlehem Steel.... I 76% l 84%
Canadian Pacific ..I 3% ( .4—
Centra States 5..... I % I
Chase Nat Bank .. i 28% I
Ches. &Ohio I 35% I 35%
Chic. Milw. St. P.. I % I
Chic. Milw. pref... I A I
Cl«>. 5% Adj. 8.. I 1% I

—-■

Chic. Rock Island.. I % I %
Chrysler Motor... I 66—t > 74%
CMes Service N.A. I 4% I
ColgatePalm ON .. I 12% I
Comm. & South. .. l 1— I
Continental Can ) 39— j
Continental 0U... I 21% I 22—
Diversified Trust .. I 3.45 < '
Dupont de Nernours ! 161 j 130—
7% (Dawes) j |
5%% (Voung) .... l 12— l
Erie Railroad .... I — I ——Erie Railr. pret ..I 1% j ——Ford of Canada J — I
Gen. Am. Transport I 42— j ——General Cigar C0... I 17% | ——General Electric... I 31% j 33—
General Food I — t 44%
Gen. Gas & El. CLA I 40% I
General Motors ... I 42% I 48%
Gllette Sat Razor.. I 4% I
Goodyear Tire .... I 16— ! 17—
Hudson Motors .... I 3% 1 4%
Illinois Central ..... ] 7% !
Intercont Rubber.. i 2% I
Int Hydro EL CL A I 2% I
lnt Merc Marine.. ! "6— j
Intern. Nickel .... ! 24— I 25%
Int TeL & Tel. (b) l 2% | 2%
Kansas City South. I 4— I
Kans. Ct S. pret .. ! 13— I i
Kennecott Copper.. J 32% j 33% '
Lorillard .- I 20— I :
Loulsv. and Nasbv ! 48— !

Marshall Field .... I 12% I —Glenn L. Martin .. I 36% I
Mc l*^e»port Tin .. I *— I -»-
Mld. Cont Petr. .. ! -** —*
Miss. Kans. Te-en». .1 ?! *"**-

Missouri Pacific .1 A ——Miss. Paclflc pret. > Ai A
Montgomery Ward ' 40— I 44—
Nat Cash. Register 1 11% I
Nat City Bank .... I 24— j
Nat Dalry Prod. .. 14% « .-—
National Steel ... ! 58— I —-New-York Central.. I 11% I 12%
N -Vork Ont & W. ! Al
Norfolk & West .. ! 200% I 211—
North. Am. Ay. .. I 14% | -—-North-Amerc. C. .. I 18% I 19%
N.A. Rayon C AA-b. i 16— I
Northern Pacific .. : 6— I 7— .
Novadel Agence .. I 32— I -—-Packard Motor .... I 3% I 3—
Paramount Publb.. .1 5— I ——Pennsylvania ltd... ! 17% * 18%
Phillips Petr. I 32— I
Pittsburg Coal ... I 4% |
Proctor andGamble I 59% I 65%
Radio Corporation.. I 5% < 5%
Rémington Rand .. I 6% I ——Rep. Steel gew I 16— I 19%
R.

Stee,

C6% cc. !. 76% l
Reynolds Tobacco.. I 37% I
Sears Roebuck ! 71— I 77%
Shell Union ! 9% I 11—
Shell U. 5%N cpH I 96— I
Southern Pacific .. I 8% I 9%
South. Railway .... ' 11% l 12%
Standard Brands .. I 6— I 6%
Stand. Oil (N-I.) .. I 37— J 40%
Studebaker ! 7— | —Tennessee Corp. ..I 4% 1 —-Tidewater Ass. I. 10% « 10%
Union Pacific .... I 84% | 88%
United Aircraft .... I 45% I 48%
United Corp I 1% I 2—
Un. St Leather .... I 5— " ——Un St. Rubber .... I 22% I 23—
Un St Steel I 51% * f 57%
Un. St. Steel pref.. I 113% I 101% -
Wabash Railroad .. I % j
Wabash Rr. pret... I —Wilson en Co. j 4% l —Woolworth and Co. > 34% I
Wrigley Jr. ........ I . 82— i

NIEUW-VORK l 14 Mei 9 Mcl
' Slotk. 'Slotk.

Alaska Jun. G-M.Ct ' 5% -- 6%
Alleghany D. St Co l 20% - 25%
Am: Cyanamid.Co^> j: 40% "'""-" 38%
Am. Metal Cy g... , 1?—- - - - 21%
Arm. C. of Min. g. i. 5^- -4 6%' 'Arm. C. of win. pr. , 44--- - - 57% '
At T. 5% Alg. Hyp. I 104—: l «7%
Bendix Av. Corp.^. > 38% ' ' '.349»
Briggs Man.Co.gew. ] 16--' : 22%C. Pac. Rw. 4% tr. 1 66% ~|l : 69%
Cerro de P. Cop. g. > : 33--- J 37-»-
Cities Serv. 5% 1966 ! , 79% - 76%*'-CL Molybdenum Co > 39% "" -

■

36%
Comm: Edison Cy^. I , 28% : - |i- >22% \
Cons. ON Co I 6% - > ' " -7% =C Trust Sh. sHHan. l 2.51 j 25?
Curtiss Wright , 8-- - j ll— "

vougla«Alrcr. Cf., , 51— , 92%Eastern Airllne,.... I 46% > 41%7Imp. Tobacco C.«.. l 9% | 11—IrHsirlal Rayon ..I 29% l 25%L. M. Marine«»tn» , 62— , 73—
L Boeze-T-«11, ga. i 10% I 12—
l«ia»r«ri Pac. 5% .. I 6% j
Missouri Pa«.4» .. I 2% 2%Nat Dist Prod. g.. ' 20% > 24%N. &W.4» 1« ge«. { 2% ,
N.A». Trast Sk... i 254 I . 258
P. Ga» &ELCy f. I 29— I 22-
Pbelpa Dodgs .... 24% 1 87—
Socony Gew. 9% I 10%S. Pac 4» lerkyp. ' 66% j 62—
S. Rw. 4% »n». *08 ; 61— I 57%Spiegel «ew. ! 6% l «>—Texas Corp. «ew... < 50% I 46%
Un, Pac. 4% le hyp. i 112% , 114%Westingh. EL gen... ! 96— l 111%Gieybound i 11% , 14%

BELEENINGEN EN OMZETTEN
, 14 Mcl ,

Beleeningen » 1— > —Omzet in 1500... I 3680 I ——Omz. obL(w« 1000) ! 12500! ——
WALLSTREET MELDT:

De netto winst van de Standard Oil- Co of New Jersey over het vorige
jaarbedraagt 891 millioen dollar, is 3.28
d. per aandeel (v. j. resp. 76 millioen
en 256 d.)

De netto winst van de Int Paper was
over bet afgeloopen kwartaal 2561.000 d. of
19 «Leent per aandeel (v. j. 12.000 of 1 d.cent
op de 5 pet pret aand.)

Volgens opgave van bet Amerlcan Petroleum
ln-tltnte bedroeg in de atgeloopen week de ge-
middelde - «lageltillscbe productie van ruwe
petroleum 3525.000 vaten tegen 3.679.000 vaten
in de voorafgaande veelt.

CREDIETEN VAN NEDERLAND. NOOR-
WEGEN, DENEMARKEN. BELGIE
EN LUXEMBURG IN AMERIKA

Het D^H. meldt uit Washington, dat beden
het Ministerie van Financiën beeft bepaald,
dat de bi de Vereenigde Staten bevroren ere-
dieten in Nederland, Noorwegen, Dene-
marken, België en Luxemburg gebruikt mogen
worden voor termijnzaken, onder voorwaarde,
dat bet geld in de VereenigdeStaten blijft

Olliën.
.

LONDEN,

13 Mei. Lijnolie loco «7/6: katoenoUe
Egypt. ruwe loco 31/izz: raapolie ruwe loco 44/3.
do. geratt. loco 46/10%. palmpitolle te Liverpool
loco 27/6: c*astorolie le merken loco 57/-. dito Ze

blanke 28/1%. do. «Teylon loco

«N/1%,

do. Ltralt»
'stoom .

«8/1%,

palmolle V/.-Htr. zachte

18%,

do.. zachte .. te Liverpool

18%,

terpentijn Amerik.
loco 53/-.v.

merken loco 55/» Loyaolie «and-j.

33/»,

cocosoUe

IMLI>. 13 «ei. Slot. Lijnolie loco 47/6. Katoen.
olie Egypt loco 31/1%. ,

Gehuwd:
Jnr mr J. A. DE RANll*e

en
F. E. RORGERHOFF MULDER

V-Gravenbage, 14 Mei 1940.

De receptie op 18 Mei 1940 ter
gelegenheid van de verloving van

LUCIE TAVERNE
en

Mr. H. R. C. M.
VAN CRANENBURGH

kan wegens tijdsomstandigheden
niet doorgaan.

coltNEl..^
VAN DE PANNE

geboren 8 April 1939
il» ln veiligheid te WASSENAAR

Tel. 71.98»

Hiermede vervullen wij den
treurigen plicht ü kennis te
geven van het overlijden van
onzen trouwen medewerker,

den Heer J. H. DIJKMAN.
Adj. Directeur onzer Vennoot»

schap.
'sGravennage. 14 Mei 1940.

Directie en Commissarissen
der N.V. De Haagsche

Commissiebank te
's»Gravenhage.

t
Heden overleed zeer onver-

wachts, voorzien van de HU.
Sacramenten der Stervenden,
mijne lieve Vrouw en der kin-
deren zorgzame Moeder,

JEANNE E. REY—
GROSJEAN.

Uit aller naam,
HENRY E. REY.

's-Gravenhage. 13 Mei 1940. .
Lange Voorhout 36.

GEEN BEZOEK.
De teraardebestelling zal plaats
hebbenVrijdag as. te 1030 uur
op deR.-K. BegraafplaatsKerk-
hoflaan.

mmmwmmmmmmmmmmmmmmmm \
Heden overleed tot onze diepeI

droefheid zzcht en kalm, on>>
verwacht onze lieveEchtgenoot I
Vader, Behuwd» en Grootvader»

Dr. WILLEM JOHANNES ?
LEYDS

Oud-Staatssecretaris en'
Oud-Gezant van de voormalige
Zuid-Afrikaansche Republiek

in den ouderdom van 81 jaar.

A. LEYDS-CASTENS.
Londen,

Ir. L. W. LEYDS.
J. M. LEYDS-OUDEMANS

en kinderen.
's>Gravenhage,

W. J. VAN ROSSEM—
LEYDS.

Dr. C. VAN ROSSEM.
's-Gravenhage, 14 Mei 1940.
frankenslag 337.

Door dezetijdsomstandigheden
heeft de teraardebestelling in
alle stilte plaats.
Volstrekt eenlge kennisgeving.

Heden overleed zeer onver»
wachts onze geliefde Echtge-
noot Vader,Behuwdzoon, Broe-
der, Behuwdbroeder en Oom,
de Heer

ARIE WILDSCHUT.
In den ouderdom van 56 jaar.

Uit aller naam,
P, WILDSCHUT—

KOUWETZ.
's»Gravenhage, 14 Mei 1940.

Columbusstraat 139.
Geen bezoek. Geen bloemen.
De teraardebestelling zal plaats
hebben Donderdag as. op de
begraafplaats Oud Eik»en»Dui-
nen. Vertrek van het sterfhuis
te 12 uur.

Pension Maatschappij te 's-Gra-
venhage zoekt voor de algeheele
leiding van haar bedrijf

ervaren directrice,
kennis van boekhouden vereischt.
Aanvangsalaris . f «0^- per maand
met vrije kost en inwoning. Le-
venspositie. Brieven onder vermei»
ding van volledige gegevens onder
No. 3674, Bureau van dit Blad.

Heden overleed tot onze diepe droefheid, door een noodlottig on»
geval onze lieve Echtgenoot en Vader

LEENDERT WILLEM TAALE
Gepensioneerd Kapitein K^l^l..

Secretaris der Haagsche Golfclub
in den ouderdom van 58 jaar.

M. J. TAALE—ALIES
WIM.

s-Gravenhese. 14 Mei 1940.
van Hoeylaan 37.

De teraardebestelling zat plaats hebben Zaterdag as, twee uur op
Oud Eik en Duinea Vertrek van het sterfhuis te half twee.

■■SHHHHIi«M«Hfii> Heden verloren wij door een noodlottig ongeval onzen besten Neef
> en nobelen Vriend» LEENDERT WILLEM TAALE.I Heden verloren wij door een noodlottig ongeval onzen besten Neef

en nobelen Vriend
LEENDERT WILLEM TAALE.

C. J. TAALE> F. TAALE—BOS.W 's-Gravenhage. 14 Mei 1940.———VOLSTREKT EENIGE KENNISGEVING.
Heden overleed mijn aeer geliefde Echtgenoot -

GERARD JAN VAN WICKEVOORT CROMMELIN
in den leeftijd van 45 jaar.

M. L. J. V. VAN WICKEVOORT CROMMELIN—
TEIXEIRA DE MATTOS

en Familie.
Warmond. 10 Mei 1940.

Begrafenis Maandag 18 Met te half twaalf uur op de N. H. Be-
graafplaats te Warmond.

N.V. van V. J. INNEMEE & ZOMEN
oENNE'WEO 71—73 -— TELEFOON 115940

VOOR
BEGRAFENIS - CREMATIE
in BINNEN- en BUITENLAND

ROUWKAMERS: HOOIKADE 46
INSCHRIjVING IN HET ..ARCHIEF" WAAR»
BORGT EEN UITVOERING VOLGENS EIGEN

BESCHREVEN WENSCHEN

TANDARTS

SIMONS
HEERENGRACHT 1

houdt voorloopig alleen spreekuur
'smiddags van I—2.

Ookevoor fondsleden.

Dr. 508 DE COCK
BROCHURE

„AFNAME
6EMCNI"

VAN MERLENSTRAAT 126

N.V. WASSCHERU

EICEN HULP
HAAGWEG 331 — LOOSDUINEN

TEL. 336336
VOOR DE BETERE KLASSE

DAGELIJKS »

ADVERTENTIES WDTJES
WONINGRUBRIEK "w

MET DE DAARAAN VER
BONDEN VOORDEELEN.

7 Lemend. Kamers
met badkamer te huur. Tel. aan»
wezig. f200.— ver maand. Oedel»
straat Brieven No. W82227, aan
het Bureau van dit Blad.

ONCEMEUBILEERDE
OF CEMEUBIL. SUITE

gezocht door dame met dochter»
omgev. v. Lennepweg, v. terstond.

Br. No. W85553. Bur. v. d. Blad.

VOOR DIRECT
TE «UUR AANGEBODEN

EEN KLEIN GEMEUB' HEEREN»
HUIS, v. a. m. gemakken voorzien,
gelegen in het mooiste ged. van
Belgisch Park.

Br. No. W85554, Bur. van dit 81.

WASSENAAR
PENSION ELZE

Rustige Kamers disponibel.
Santhorstlaan 66 - Telef. 7.0047

W82228

Voor goede Sportmassage
en pedicure

RUTTEN—RAVEN
GED. IND. DAME EN «EER
VAN SWIETENSTRAAT 120

Tel. 308276
Spreekuur v. 11—8, belt Zondag. *

N.V. Cültuur»l>»aatsel»pVy"
„BOGOKIDOEL"

gevestigd te 's Gravenhage

De Directie maakt bekend, dat
in de heden gehouden algemeene
vergadering van aandeelhouders
besloten is het dividend over
boekjaar 1939 te bepalen op 22%
pCt; hiervan werd op divideno*»
bewijs no. 42 reeds 6 pCt als 'D-
terim-dividend betaald, zoodat htzf
slot-dividend ad 16% pCt of f 165F-
zal worden uitgekeerd op divH
dendbewijs no. 43, welk dividend j
van heden af betaalbaar is gesteld ;
ten,kantore van de Nederland- [
sche Handel Maatschappij. Agent* i
schap 's-Gravenhage. ' '
's-Gravenhage, 15 Mei 1940. "■

> '

Dijkgraaf en Hoogheemraden
van Delfland maken bekend, dat
de op 16 Mei 1940 bepaalde open»
bare uitloting van 30 schuldbrie-
ven der 3% geldleening van het
Hoogheemraadschap, oorspronke-
lijk groot f 750.000.— en van 8
schuldbrieven der 3%A geldlee-
ning. oorspronkelijk grootf 313.000.-
-is uitgesteld en zal geschieden op
een binnenkort nader aan te kon-
digen datum.
Delft. 14 Mei 1940.

N.V CultuurMaatscnappy

<.GEIv.I»OLKREP"
gevestigd te sGravennage

De Directie maakt bekend dat in
de heden gehouden algemeene ver»
gadering van aandeelhouders be-
sloten is hef dividend over boek-
jaar 1939 te bepalen op 17 A; hier-
van werd op dividendbewijs No. 49
reeds 4 % als interim-dividend
uitgekeerd, zoodat het slot-dividend
ad 13 % of f *650— per aandeel van
f 5.000— en f 65.— ' per onder-
aandeel van f 500.— zal uitgekeerd
worden op dividendbewijs No. 50,
welk dividend van heden af be»
taalbaar is ten kantore van de Ne»
derlandsche Handel Maatschappij,
Agentschap 's»Gravenhage.
's-Gravenhage, 15 Mcl 1940.

VOOR ONZE LEZERS
m RIJSWIJK

Ook te Rijswijk ls een
agentschap van Bet Vilder-
land gevestigd en wel in de

MANDENFABRIEK
WESTERBEEK
gelegenop den heekvan den Haag-
weg (bij de Broeksloot) en de
Caen van Necklaan 11, TeL 118725.
Lezers kunnen zich dus daar ver-
voegen om event Inlichtingen van
allerlei aard en voor het geval zlj
een exemplaar missen. Ook de
dogelijksche bezorging geschiedt
vanuit dit bijkantoor. Wij hebben
daarmede bereikt «lat debezorging
te Rijswijk en Voorburg aanmer»

l keiijk ls vervroegd. Expeditie
1 «He* Vaderland"

OPKLAPBEDDEN
HUIS „IDEAAL'

REGENTESSELAAN 34
0.0. L. v Meerderv Tel 39J.7.68
Geen filialen Geen winkel

VERBETERD SYSTEEM
OPKLAPBAARBED

Ideaal" f 8.75. met ombouw t 12.75. '
matras f 450 Grootste keus hier
ter stede in ombouwkasten Bed-
den opmaken f 1.50. Aupings staal»
draadmatrassen opklapbaar ma-
ken Origineel nieuw terug

OAVE ORNEE
HELDERZIENDE

behandelt ' foto's brieven cm- i
Consult

ÜLSO.

Spreekuren van
U»9. Fahrenheltstr. 535. teL 336964.
I-»-*--*»---!-»--------------»'--- 11 -—--11-»»-».»»—f».».»»«

De Directie van NATIONAAL
GRONDBEZIT N.V. te s-Graven»
hage deelt mede, dat de aangekon-
digde uitloting van obUgatiën op
24 Mei e^i. ten gevolge van den
oorlogstoestand waarin Nederland
zich bevind, niet zal plaats hebben.

De Directie:
A. HENKEMANS.

~.z Dr. A. HENKEMANS.
Deze kennisgeving geschiedt in

overleg met den Trustee der geld»
leeningen.

N.V. „Vigilantia"
H.A. v.d. STEENSTRATEN
's-Gravenhage, 15 Mei 1940.

N.V. Maatschappij tot Exploitatie
van de Sulkerondernemingen

..SENI-ANENLOR.
BRANGKAL en DIN0Y0"

gevestigd te 's-Gravenuage.

De Directie maakt bekend, dat
in de heden gehouden algemeene
vergadering van aandeelhouders is
besloten

I°. het dividend over boekjaar
1939 te bepalen op 15%: hiervan
werd reeds 4 % als interim-divi-
dend uitgekeerd. Het slot-dividend
ad 11 Aof f55. per aandeel zal
van heden af betaalbaar zijn ten
kantore der Amsterdamsche Bank
te Amsterdam en haar bijkantoor
te 's-Gravenhage. tegen intrekking
van dividendbewijs No. 45.

2°. uit te keeren aan, houders
van bewijzen van oprientersrecht
een bedrag van f212H6 per stuk,
eveneens betaalbaar bij de Am-
sterdamsche Bank te Amsterdam
en haar bijkantoor te 's-Graven»
hage. tegen intrekking van dlvi-
dendbewijs No. 35.

's-Gravenhage, 15 Mei 1940.

Nederlandsch-lndische
Suiker Unie N.V.

N. I. S. U.
gevestigd te '«-Gravenhage.

De Directie maakt bekend, dat
rij voor aandeelhouders in de N.V.
Maatschappij tot Exploitatie van
de Suikerondernemingen „Senta-
nen-Lor, Brangkal en Dlnovo", de
N.V. Cultuur-Maatschapplj „Gem»
polkrep" en de N.V. Cultuur-Maat»
schappij „Bogokidoel" wederom
de gelegenheid openstelt aandeelen
in die Maatschappijen om te wis»
selen ln aandeelen N.I.S.U.

In een circulaire, welke zij voor
belanghebbenden beschikbaar stelt
zijn de omwlssellngs»voorwaarden
vermeld.

Deze circulaires zijn kosteloos
verkrijgbaar ten kantore der Maat»
schappij. R. J. Schimmelpennlnck»
laan 3. 's-Gravenhage, zoomede bij
de Nederlandsche Handel Maat»
schappij te Amsterdam.

, Il^ravenhago, 15 Mei 1940.

Nederlandsch-lndische
Suiker Unie N.V.

N. SU. (
gevestigd te 's-Gravenhage. 1

Dé Directie maakt bekend, dat in 2
de heden gehouden algemeene ver»
gadering van aandeelhouders be»
sloten is het dividend over boek» |
jaar 1939 te bepalen on 18 A. Hier»
van werd op dividendbewijs No. 14
reeds 5 A als interim-dividend uit»
gekeerd, zoodat het slot-dividend
ad 13 %of f 78.— per gewoon aan» -deel van f6oo— en f 7.80 per on»
der-aandeel van f6o— zal worden
uitgekeerd op dividendbewijs
No. 15. Het dividend op de prefe» Jrente aandeelen ad £36.— is be» '
taalbaar op dividendbewijs No. 19.

Het dividend zal van heden af
betaalbaar zijn bij de Nederland» l
sche Handel Maatschappij te Am»
sterdam, Rotterdam én 's»Graven»
hage en bij de Amsterdamsche 'Bank te Amsterdam. Rotterdam en -'s»Gravenhage. f

Het dividend zaL slechts worden
uitbetaald op de dividendbewijzen
No. 15 van de NIEUWE gewone en
onder»aandeelen. -
's-Gravenhage. 15 Mei 1940.

FOKKE GROEN en FOKJE DE '

JAGER,

beiden zonder bekende I
woon» of verblijfplaats,zijn bij een ■
op 15 Méi 1940 door mij. op de ,
wijze voorgeschreven bij art 4 j
No. 7 van het Wetboek van Bur»
gerlijke Rechtsvordering, uitge», .:.
bracht exploit .
OPGEROEPEN:

Donderdag 16 Mei 1940. des
morgens te tien uur, voor denKan» I
tonrechter te 's»Gravenhage, in
het Gerechtsgebouw aan de Prin-
segracht no. 45 aldaar, te ver»
schijnen.

Ten einde alsdan te worden ge- i
noord op een aan ZZ^. Inge-
diend verzoekschrift waarbij dien»
tusschenkomst wordt ingeroepen
tot het aangaan van een huwelijk
door HINKE GROEN met WIL»
LEM JAN FREDERIK VAN DER
BIJL, beiden wonende te 's-Gra» 'venhage.

C., E. VAN NIEUWENHUIZEN.
deurwaarder,

de Riemerstraat 15.
I

Courantenreclame
is niet te vervanzen

1. Courantenreclame bereikt leder»
een. Waarin men ook adverteert
van welk ander reclame-middel
men ook gebruik maakt men
bereikt er practisch alleen eon-
rantenlezers mede I

2. ledere krant telt behalve abon»
né's, ook medelezers: een krant
komt du» in méér gezinnen dan
ult het aantal abonné'» blijkt

3. In de krant verwacht da
abonné niet alleen advertentie»,
hij of zij zoekt deze daar zelf».
Op een krant abonneert men
zich immers óók om de adver-
tenties.

4. Advertenties ln de dagbladen
leven maar één dag (zoo zegt
men) — maar zij leven intensief— zij staan ln een nieuwsblad
en deelen in de Intense belang- ]
stelling der menschen voor
nieuw».

5 Bij een krant kan men weinige
uren vóór het afdrukken nog ad-
vertenties opgeven. Dat maakl
actueele annonces mogelijk

6. Men kan ln de dagbladper» op
leder formaat adverteeren en
evengoed toch gezien en gele»
zen worden.

7. Courantenreclame maakt Inten-
sieve bewerking van bepaalde
districten mogelijk.

8. Courantenreclame kweekt good-
will bij de winkelier». De fabri-
kant kan immer» zeker zijn, dat
iedere winkelier een krant leert.

Aroërik-LGbedérenraarkt
IILA.) «UiUW-YORK ........ I
tarwe No. 2 Harde wibter .... i
No. 2 Roode Winter <«als No. 2 Mix Western ...... |

roffle Rio Nó. 7 loco I
Santos No. 4 loco i
Mci I

latoe» (Ont in AU. PL) I
Ontv. in Gulf haven I
Ontv. in Pacif. haven I
Uitvoer naar Groot-Brlttanje.. 1
Continent ; I
In Japan en China I

üuilt Contracten Middling Upl. !
Mci '
New-Orleans Middling loco .. I
Juni IHeel- Sliringclear Jifraenten. Graan uit Engeland .. I
dito Continent .^^V'..^...:... I
Vracht katoen n. Eng. zw. hl. I
dito Stand, balen I

Petroleum. Md. Contln. Crude.. '
Pennsylvania Crude ..^ I
Alleghany I

Keuze], pr. W. Steam 'I
dito Middle West Iterpentijnolie I

loperLake Loco; dito dito laten i
dito Con, Valley I !
cif. Hb./Liv. Hay. vr. hnd.»prt ,
pr. f.o.b. N.-Y. laten ........ I

Nu. Loco !
dito 30 dagen t
dito 90 dagen '..

Lood '-..-.:.*.-.." .. j
Bink ...... ..^................ I
Blik v^b7l-itsburgh !
User no. 2 fob. East Pennsylv. j
dito Buffalo per spoor ...... I

Wver

.....:.....,.............

I
Suiker Cuba Centrif. loco . I
Juli
SêMemhër^ 7...7..''........i.i .
December .. I
Maart:'

...^.7...........ch,.».

I
Mci .'.........1.............. I
Omzet in vijftig tonnen .... I

Rubber PUnt lé latex ........ I
Shm. Sheets ..> ". ,
Para Up-river fine .. I
le latex crepe koop. ........
Smoked wbb^ sh. koop. ....

Smoked Ribb. sh..verkoop .... i
Stand nb. ID Mci 'Juli ! .......... I

September l
October IDecember 1
Januari <Maart - !Omzet ; I

(RA) SAVANNAHTerpentijnolie <

14 Mei > 12 Mei 11 Mei
118% ! 128% 131%
114% ! 124% i 127%

° 77— I 82% , 84%
5% - > '5% i 5%
7% ! 7% I 7%

s.6lged > 5.?1n I 5.67
l I

7.000 < 7.000 I 4.000
I I

' I I 12500
5.000 I |
4.000 I I
951 I 1050 ! 10.45
958 I 1059-40 ' 10.18
9.61 I 10.10 9.64
9.71 I 1022 l 10.06

,5.10-25 1 5.45-55!
2/9-27111 2/9-2/11 ! 2/9-2/11
?5->-bet > ?5--t!et ! 75—B'
50— i — < 50—
65— I 65— I 65—
1.02 I 1.02 ! 1.02
1.12 I 1.12 I 1.12
2.75 I 2.75 I 2.75
550 I 6.05 I 6.20

6.00-10 8.75-85 ! 6.85-95
33— I . 33— ' 33—
1150 - I 11.50 !
1150 I 1150 i
1157% I 1150 I

11.12%gevr, 11.l2%gevr
53.— , 5450 I 5450
5150 ! 53.— l 5350. 5050 i 52.— I 5250
5.10 i 5.75 ! 5.75
5.75 I 5.75 ! " 5.75
5.— ! 5.— i 5.—

2450 2450 ! 2450
2250 ! 2250 ! 2250
34% ! 34% I 34%255 i 2.95 I 250
150% i 1.58% I 154%

. 151 ! 156%! 156%152% !

"

158 n ! 158
154 I 1.61 I 159
1.55% i 1.62% . 1.61
465 l 286 I 21?

23,*, l 23— i
24— I 23% ! ——20% > I —I I "— I ! —I I

»-

23.45 I 23.10 !2320b
2250 ! 21.55 ! 2157
2125 , 20.61 1 21.10
29.69 I 20.09 I 2053
2050 I 19.95 20.42
20.44 I 19.85 b I 2029
2024 , 19.66 I 20.05

540 i 3.71 I 3.65
28— ! 28— I

ZOEKT GIJ
aM^ een Huis. een Flat. zoekt gij Apparte» <a>»^«UW menten of Etages: zoekt gij Kamers of «UWTeen Huis,

gemeubileerd of ongemeubi-
fSM-^menten of Etages; zoekt gij Kamers of BH

Pension, gemeubileerd of ongemeubi- m
M leerd. kortom zoekt gij M

g huisvesting in Den Haag g
HET VADERLAND

PARKSTRAAT 25 — 'a^lravenbags
geeft U GRATIS alle adressen en inlich-
tingen uit zijn uitgebreide PENSION-
en V/ONINGGioS
Waar trek ik in, wie weet er raad»
Neem» toch HET VADERLAND te baat

PENSION STATENHOF
FREDERIK HENDRIKLAAN 6 — TELEFOON 5563"

MOOIE APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR.

METROPOLE
HEDENAVOND
VOORSTELLING |
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