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DUITSCHE AANVAL OP NEDERLAND
ZONDER EENIGE WAARSCHUWING

NEDERLAND
IN OORLOG MET
DUITSCHLAND

Eenheid in Oranje
Toen dezer dagen de verloven algemeen

werden ingetrokken, zullen weinigen ge-
dacht hebben, dat het gevaar voor ons
land om in den oorlog betrokken te wor-
den, zoo dreigend nabij was. Het zal mis-
schien dezen en genen gisteren aan de
noodzakelijkheid van de getroffen maat»
regelen hebben doen twijfelen, toen een
telegram uit België den indruk daar ver-
tolkte, dat de spanning weer eenigszins
geweken was. Gelukkig heeft het Opper-
bevel van onze weermacht, dat wel bizon-
der goed ingelicht moet zijn geweest, de
paraatheid van onze troepen en van onze
vloot ten volle gehandhaafd. Hls een dief
in den nacht is de vijand vanmorgen vroeg
over onze grens gekomen, "zonder eenige
waarschuwing. Dat gebeurde om drie uur
«n daarna. En om zes uur eerst heeft de
Duitsche gezant alhier ortzen minister van
Buitenlandsche Zaken aangekondigd, dat
een geweldige Duitsche troepenmacht
tegen ons land was ingezet.

Duitschland haö) ons toezegging gedaan,
dat de neutraliteit van ons land zou wor-
den ontzien, zoolang wij haar zelf hand»
haafden. Welnu, voor God en ons gewe-
-4ersH»»'Wi>^us-nat.s^«rvan ove_tuigd,.dat -
wij van hetbegin van den oorlog af eerlijk
en nauwgezet onze neutraliteit naar alle
lijden,hebben gehandhaafd en wij kunnen
het vlammend protest van onze geliefde
Koningin ten volle begrijpen tegen deze
Voorbeeldelooze schending van de goede
trouw en de aantasting van wat tusschen
beschaafde volken behoorlijk is.
' Ook België is op deze wijze overvallen «n wij

betuigen het broedervolk aan onze Zuidgrens
onze warme sympathie, dat nu tweemaal binnen
vijf-en-twintig jaar den schrik van den oorlog

zal beleven, hoewel zijn regeering, daarvan zijn

we overtuigd, even nauwgezet de neutraliteit
beeft gehandhaafd als de onze.

Zoowel aan België als aan ons land heeft de
Duitsche regeering de vrijmoedigheid gehad te
verzekeren, dat elke tegenstand doelloos zou
»ljn. Toen de Russen het kleine Finland over»
weldigden, zongen de mensehen op straat in
Helsinki: Een vaste burcht, is onze

God,

Dat
moge nu ook in onze harten weerklinken in
antwoord op de Duitsche aanmatiging. Het ver-
trouwen in Hem. die in vele benauwde oogen-

dlikkenHvan onze geschiedenis uitkomst heeft
gebracht, zal ons evenals de Finnen pal doen
staan ter verdediging van ons vaderlijkerfdeel,
leder op zijn wijze en op de plaats, waar hij is
gesteld. In de Duitsche belofte, dat ons grond»
gebied en onze overzeesche bezittingen, ja zelfs
onze dynastie zullen gewaarborgd worden,
wanneer elke tegenstand uitblijft hebben wlj
Bulk een vertrouwen niet en wij achten het
eenvoudig een onbeschaamdheid, een eerloos-
held bij ons te veronderstellen, als in het Dult-
«he voorstel is vervat De bedreiging met ver»
nietiging van ons land en van ons staatsbestel
wanneer wij er niet naar handelen. laat ons voor
het oogenblik onberoerd. Het lot van vorsten en
Volken is in andere handen dan in die van de
machthebbers te Berlijn.

Dat zij als verontschuldiging van hun aanval
op .een volmaakt neutraal en vredelievend land
de leugen noodig hebhen, dat onze Regeering
lllch zou hebben geleend tot vijandelijke over»
eenkomsten met andere mogendheden tegen
Duitschland, is een bewijs, hoe zwak zij zlch
voelen tegenover het moreele oordeel der ge-
heele beschaafde wereld bij deze ergerlijke
daad van aggressle. Zij zullen zich echter geen
illusie kunnen maken, dat deze onware aan»
tijging ergens geloof vindt

We zullen intusschen in den eersten tijd al
onze zelfbeheerschlng noodig hebben tegen het
oorlogsgeweld, dat boven onze steden en dorpen
Is losgebroken. En vooral dienen wij tegen
paniekstemming te waken, die onze innerlijke
rust, éénige gave van een rein geweten, zooals
onze Koningin ze in haar monumentale procla-
matie genoemd heeft, zou kunnen aantasten,
Men vertelle elkaar geen verschrikkelijke ver»
halen van wat bier of ginds gebeurd ls. Voor
de verspreiding van betrouwbaar nieuws zullen
onze regeerlngslnstantles zorg dragen en het l,
allerminst gewenscht, dat de flulstercourant dat
nieuws bovenmatig vergroot. Ook dienen wij
«l» onze hoede te zijn tegen strooibiljetten.

radloVnededeellngen of anderszins, dle ons
zouden/gillen doen gelooven. dat het verzet
zal worden gestaakt of dat met den vijand zal
worden onderhandeld. Het Algemeen Hoofd»
kwartier heeft gesproken en daar móeten wij
ons aan houden: Nooit ofte nimmer zullen het
Opperbevel of de Regeering zich met onder»
handelingen, met den vijand inlaten. Alle be»
richten.' die het tegendeel willen doen gelooven.
zijn valsch en dienen slechts om verwarring te
stichten. Er zijn reeds hier en daar misleidende
strooibiljetten gevonden, blijkbaar door Duit»
sche machines neergeworpen. Vernietig de stem
dezer valsche profeten en houdt u aan de
mededeelingeh der' betrouwbare bladen en der
bekende omroepers voor de radio.

Willen ons leger en onze luchtmacht hun taak
behoorlijk, kunnen verrichten (en zij doen dat
op het oogenblik) dan is een vastberaden hou-
ding derbevolking noodig.Latenwij vertrouwen
hebden in onze soldaten, die beter geoefend zijn
dan ooit te voren, in onze inundaties, in alle
andere maatregelen, die genomen zijn om den
vijand een warme ontvangst te bereiden. België,
Frankrijk en Engeland, wier bijstand wij
hebben ingeroepen, eerst nu, strijden aan onze
zijde. Ook tegen die landen heeft Duitschland
een onbarmhartigen luchtoorlog ontketend, die
in de eerste plaats vernietiging der vliegvelden
geldt, doch dle ook slachtoffers zal maken onder
de soldaten en zelfs onder de burgers. Deze
vorm van oorlogvoeren is uitermate harbaarsch
en wij zullen er ons tegen moeten wapenen,
ook in onzen geest Het donderend geweld van
de vliegtuigmotoren en het onheilspellend ge»
luid der uiteenspattende granaten van het af»
weergeschut zullen onze zenuwen op 'n zware
proef stellen, Maar laat ons moreel daardoor
geen inzinking vertoonen, zoomin als door de
landing van valschermtroepen, waarmede een
parate weermacht kan afrekenen.,... Mét God en Oranje moeten wij het gevaar
manmoedig onder de oogen zien!

Duitsche stap bij de
Nederlandsche Regeering

Met verontwaardiging
van de hand gewezen
De Begeenngspersdienst meldt:
De Duitsche gezant heeft heden-

morgen te zes uur de volgende verkla-
ring aan den minister van Buitenland-
sche Laken overhandigd:

„Wij kondigen u den inzet van een ge-
weldige Duitsche troepenmacht aan.
Elke tegenstand is volmaakt doelloos.
Duitschland . garandeert^ den staat van
bezit in Europa en Overzee, zoowel als
de dynastie, indien elke tegenstand uit»
blijft. Zoo niet. dan bestaat er gevaar
voor een volledige vernietiging van net
land en zijn staatsbestel. Daarom manen
wij u dringend aan, tot het Volk en dé
Weermacht een oproep te richten en
voorts in verbinding te treden mét Duit-
sche militaire commando's.

Motiveering: Wij hebben onweerleg-
bare bewijzen voor een onmiddellijk
dreigenden inval van frankrijk en
Engeland in België, Nederland en
Luxemburg, die met medOveten van
Nederland en België sinds lang was
voorbereid, met het doel op het Boer-
gebied een aanval te doen."

Hierop heeft de Minister van
Luitenlandsche Zaken geant-
woord: .Met verontwaardiging
wijst ÜrUs Regeering de ver-
onderstelling terug, dat harer-
zijds een vijandelijke overeen»
komst vanwelken aard ookmet
eenige vreemde mogendheid,
welke ook, tegen Duitschland
zou gesloten zijn. Wegens den
voorbeeldeloozen, zonder eenige
waarschuwingvan Duitsche zijde
op de Nederlanden gepleegden
aanval beschouwt de Nederland»
sche regéering zich »I» in oorlog
".et het D„it«,che rijk.

„Proclamatie van
Hare Majesteit de Koningin

MIJN VOLK,
Nadat ons Land met angstvallige nauwgezetheid al

deze maanden een stipte neutraliteit had in acht ge-
nomen en terwijl het geen ander voornemen had dan
deze houding streng en consequent vol te houden is
in den afgeloopen nacht door de Duitsche weer-
macht zonder de minste waarschuwing een plotse-
linge aanval op ons gebied gedaan. Dit, niettegen-
staande de plechtige toezegging, dat de neutraliteit
van ons land zou worden ontzien zoolang wij haar
zelf handhaafden. Ik richt hierbij een vlammend pro-
test tegen deze voorbeeldelooze schending van de
goede trouw en aantasting van wqt tusschen beschaaf-
de staten behoorlijk is. Ik en Mijn Regeering zullen
ook thans onzen plicht doen. Doet gij den uwen,
overal en in alle omstandigheden, ieder op de
plaats, waarop hij is gesteld, met de uiterste waak-
zaamheid en met die innerlijke rust en overgave waar»
toe een rein geweten in .staat, stelt. ........ -.

WILHELMINA

MET GOD EN ORANJE

Nederland blijft zich verzetten
GELOOFT GEEN ANDERE BERICHTEN

Communiqué van het Hoofdkwartier
Het Algemeen Hoofdkwartier deelt ons het volgende mede:

Nederlanders.
wantrouwt alle radioberichten en strooibiljetten, die spreken van het staken

van ons verzet, van onderhandelingen met den aanvaller of van hulp van Duit»
sche zijde tegen een aanval van de Geallieerden. Hoe geloofwaardig en officieel
zij ook mogenklinken, zij kunnen slechtsvan den vijand afkomstig zijn. schenkt
uitsluitend geloof aan de u bekende stemmen van omroepers, die u stijven in
uw verzet tegen den vijand, en aan strooibiljetten, die oproepen tot den strijd.
Nooit of te nimmer zullen Opperbevel en Regeering zich inlaten met, onder»
handelingen met den vijand. Alle berichten, die van het tegendeel spreken, zijn
valsch en dienen slechts om verwarring te stichten.

ALLEN SCHAREN ZICH
OM H.M. DE KONINGIN

De President van den
Hoogen Raad spreekt

De president van den Hoogen Raad. mr L.
E. VI sser, heeft heden bij den aanvang der
civiele zitting het volgende gezegd:

De Hooge Raad komt thans bijeen zooals hij
tijdens zijn 10ll»jarlg bestaan nog niet bijeen
is geweest, in tijd van oorlog. Nederland is het
slachtoffer geworden van een overval, even
verraderlijk als ongemotiveerd. Terwijl wlj
hier bijeen zijn, worden onze landgenooten ver-
moord.

Allen scharen zich om H.M. de Koningin en
doen hun plicht in den ruimsten zin van het
woord

De zitting nam daarop een aanvang; zij
duurde slechts kort.

Alle Duitschers binnenshuis
Overtreders stellen zich

aan lijfsgevaar bloot
Artikel I. Net is aan hier te lande

wonende of verblijvende Duitsohers 'of
vreemdelingen van Duitschen oorsprong
verboden zich buitenshuis te begeven.
Artikel 11. Personen, van wie wordt

vermoed, dat zij het vorengenoemde ver-
bod overtreden, stellen zich aan ernstig
lijfsgevaar bloot. Zij moeten onverwijld
naar dendlchtsbij^nd^nxWtairenpofltof

naar een bureau van politie worden over-
gebracht en aldaar in bewaring worden ge-
houden in afwachting van een nadere be-
slissing van demilitaire autoriteiten.

Artikel UI. Deze verordening wordt
afgekondigd door middel van ds radio. Zij
treedt onMddeWk in werking.

Extremistische bladen
verbaden

Verspreiden van pamfletten
verboden

De Opperbevelhebber van Land» en Zee»
macht heeft de volgende verordening uitge-
vaardigd:

L Onverminderd overigens gegeven of »egeven verboden, zijn verboden: Het Nationale
Dagblad, Volk en Vaderland, het Volksdagblad.

H. Bovendien ls de verspreiding van pam-
fletten, vlugschriften en dergelijke drukwer-
ken verboden.

M. De handhaving van deze verordening
moet met alle middelen worden verzekerd.

IV. Dit verbod wordt afgekondigd per radio
en treedt onmiddellijk in werking.

Niet onnoodig telefoneeren
De Opperbevelhebber maakt bekend: Net is

verboden, zonder noodzaak van de locale en
lnterlocaie telefoon gebruik te maken. Eengedeelte van de particuliere telefoonaanslui-
tingen wordt bulten gebruik gesteld. Het is
den abonnes, wier telefoonaansluiting niet
bulten gebruik ls gesteld, ten strengste ver»
boden, hun toestel door derden te laten ge»
bruiken.

Geallieerde bijstand
voor Nederland

Wij vernemen het volgende: Nadat de
inval der Duitschers geschied was, is
aan de Nederlandsche gezanten te
loonden en Parijs bericht, dat zij mede-
deeling konden doen aan de Engelsche
en Fransche regeering, dat aan ons
land te verleenen bijstand welkom zal
zijn. Hierop is geantwoord, dat die bij-
stand zal worden verleend.

Reuter meldt uit Londen: Te Londen wordt
officieel vernomen, dat de noodige maatregelen
om hulp aan België en Nederland te bieden,
direct door de Britsche regeering zijn ten uit-
voer gelegd.

Het eerste Nederlandsche
legerbericht

Het Nederlandsche Opperbevel meldde
hedenmorgen:

Duitsche troepen hebben hedennacht
de Nederlandsche grens overschreden en
zijn in aanraking met onze grens-
troepen .

Onze grenstroepen volbrengen ds hun
opgedragen taak. Zij zijn er in geslaagd
debevolen vernielingen tot uitvoering te
brengen De bruggen over Maas en IJsel
zijn door hen vernield, slechts ten
Oosten van Arnhem, op een vijftiental
km van de Nederlandsch-Duitsche grens,'
zijn de Duitschers tot de IJsel opgerukt.

In het binnenland zijn door vijande-
lijke vliegtuigen landingspogingen ge-
daan en op enkele plaatsen parachutisten
neergelaten en vliegtuigen geland. Ds
landingspogingen zijn deels mislukt; de
parachutisten, die voor «en deel in
Nederlandsche uniformen gekleed waren— zijn omsingeld en worden vernietigd.

Loven verschillende steden hebben
Duitsche vliegtuigen strooibiljetten
uitgeworpen, dis onware mededee-
lingsn en holle bedreigingen tegen
de burgerbevolking bevatten. Het
Opperbevel waarschuwthet geheels
Nederlandsche volk geen geloof te
hechten aan dergelijks uitingen, die
slechts ten doel hebben verwarring
te stichten.
Nederlanders, vertrouwt uitsluitend

op de standvastigheid, waarmede de
Nederlandsche weermachl — aange-
spoord en bezield door de daden en
woorden van onze Koningin — onzen
Nederlandschen bodem verdedigt.

ALLEEN PERSTELEGRAMMEN
NAAR NETBUITENLAND
En dan geen alarmeerende of

tendentleuse berichten.
Namens het militair gezag wordt gemeld:

Aan persbureaus en correspondenten van bui-
tenlandsche bladen wordt medegedeeld, dat
perstelegrammen voor het buitenland als ge»
woonlijk kunnen worden aangeboden. Uiter-
aard zijn ze aan een strenge censuur onder-
worpen: alle berichten, welke een alarmeerend
of tendentieus karakter dragen, worden onver»
biddelijk geweerd.

rerstelafoonberlchten voor het buitenland
worden tot nader order niet aangenomen,

MINISTERS VAN KLEFFENS
EN VELIER NAAR LONDEN
Naar wij vernemen zijn

de ministers van buiten-
landsche zaken en van ko-
loniën naar Londen ver-
trokken om contact op te
nemen met de Geallieerden.

Reuter meldt uit loonden: Officieel
wordt medegedeeld, dat de Geallieerden
allen mogetijken steun zullen verleenen
aan België en Nederland.

GOD STA ONS BIJ
IN DEZE BEPROEVING

Vol vertrouwen geschaard
om de Koningin

De vergadering van de TweedeKamer he«lt
hedenmiddag «en zeer bijzonder karakter ge»
dragen, Er waren slechts een veertig leden
in de Kamer, waarschijnlijk ten deele veroor»
zaakt door de opheffing van allerlei reisge»
legenheld. Achter de regeerlngstafel stonden
enkel leege stoelen. Van de N.SS.-fractie noch
van de communistische fractie was iemand
aanwezig. Door de meer dan half leege zaal
en het feit, dat de leden wandelcostuum droe-
gen — zelfs de commies-griffier was in een
licht costuum — miste de bijeenkom»», elk
plechtig karakter. Zoowel de gereserveerde als
de publieke tribune was ledig.

Precies te 1 uur kwam devoorzitter. Mr VAN
SCHAIK, de zaal binnen. Staande achter zijn
bureau, las hij de volgende rede voor. welke
staande en in diepe stilte is aangehoord:

Wij staan voor de afschuwelijke werkelijkheid
van den oorlog.

Nederland, alom bekend als vredelievende
en den vrede bevorderende natie, desondanks
met meedoogenloos geweld overvallen.

Wij, vertegenwoordigers van het volk, pro»
testeeren uit het diepst van ons hart en met
de meeste felheid tegen de gruweldaad aan ons
land en zijne inwoners bedreven.

Leger en vloot zullen echter in onverschrok-
ken moed en in edele zelfopoffering den vijand
met de wapenen weien te weerstaan.

In «en roemvol verleden zullen wij de kracht
vinden, onze onafhankelijkheid tegen den over»
weldiger te verdedigen.

Onze bevolking zal ln,waardigheid en kalmte,
maar tevens in fierheid haren plicht vervullen.

In deze ure van nood en gevaar scharen wij
ons eensgezind en vol vertrouwen om onze ge»
liefde Vorstin en bidden wij Hare Majesteit»
Regeering kracht en sterkte toe.

God sta ons bij in deze beproeving en spare
ons dierbare vaderland.

Hierna deelde de voorzitter mede, dat in ver»
band met de omstandigheden geen beraad»
slagingen zouden worden gehouden.

Te 1.02 uur is de vergadering^voor onbepaal»
den tijd verdaagd.

RADIODISTRIBUTIE
VANNACHT IN BEDRIJF

De Itegeeringspersdienst meldt: Ten
«inde de bevolking in de gelegenheid te
stellen ook des nachts te luisteren naat
de omroepzenders, moeten de gemeente»
Me en particuliere radiodistributie-
bedrijven vannacht doorloopend in be-
dry. worden gehouden.

DE LEGATIES.
Van de buitenlandsche legaties hier ter stede

ls bij wijze van aanduiding de vlag geheschen.
Voorts zijn de auto's van de leden der ver»

schillende gezantschappen met de nationale
kleuren van da onderscheidene landen be»
schilderd of met vlaggetjes getooid.

XKfAMHHchU,

x> ITO* «Nl.



Ned.-Indië en de Dnitsehe inval
Het bericht kwam als bij donderslag
INTERNEERING VAN DUITSCHERS

BATAVIA. — Omtrent den indruk en de
reactie in Nederlandsch-Indië over den Duit»
schen inval in Nederland seint Aneta het vol»
gende:

Hoewel den gebeden morgen reeds geruch-
ten circuleerden, kwam de oMoleele bevesti-
ging van den Onitschen inval in het «ceder»
land niettemin als «en donderslag.

Overal was diepe ontroering te bespeuren,
terwijl hier e» daar zichtbare teekenen va»
ontsteltenis zich openhaarden, doch nergens
werd een paniek verwekt. "«

De Gouverneur-Generaal spoedde zlch
naar Batavia, waar intusschen reeds in»
structies aan de leiding van het leger,
den commandant der zeemacht en den
procureur-generaal waren uitgegaan en
in uitvoering gebracht

Deze instructies bestaan hieruit, dat
over geheel Nederlandsch»lndië is beslo-
ten tot interneering van Duitschers en
de bezetting van het consulaat-generaal
van Duitschland, de Deutsche Verein en
de Duitsche kantoren.

Velen waren zichtbaar bewogen en allerwege
ging een weemoedige aandacht uit naar het
moederland, terwijl de eerste berichten daar»
van gelukkigerwijze gewaagden van de groote
kalmte en doeltreffendheid waarmede de schok
is weerstaan.

In een minimum van tijd waren alle tele-
graaf» en telefoonlijnen en alle verbindingen
overbelast

Een geweldige drukte heerschte voor de ge»
bouwen van Aneta en van de dagbladen, die
bulletins en de middagedities van de couran-
ten, met wegdrukking van eigen emoties, zoo
goed en zoo snel mogelijk poogden te ver»
spreiden.
alle molestverzekeringen van de regéering.
naar en van Europa, zoomede naar en van de
liliddellandsche Zee, gestaakt lAneta>.

Geïnterneerd te Boven-Digeel.

BUITENZORG. — In het belang van de open-
bare rust en orde is Boven-Digoel als verblijf»
plaats aangewezen aan Nitihardjo alias lliti»
redjo alias Nltipalito alias L-Zmingoen. die
actief lid was van de in 1922 in de residenties
«adioen en Xediri gestichte communistische
organisatie, welker doel was om met alle mid»
delen, ook misdadige, zooals rooverij en dief-
stal. de noodigefondsen te verzamelen teneinde
wapens te koopen en propaganda te maken
voor het verwekken van een algemeenen op»
stand tegen het gevestigd wettig gezag. "

Aan de activiteit van deze organisatie is een
einde gemaakt door de arrestatie en internee»
ring in Maart 1915 van 15 leden.

De betrokkene was toen voortvluchtig, doch
is thans gearresteerd. tAneta).

Onltschers ln vherlbon geïnterneerd.
OItERIBON. Ook hier zijn alle Duitschers

geïnterneerd. Onder hen bevinden zich een
hoofdinspecteur van politie en de directeur van
de Nedl-Indische Gas-Mij. (Aneta)

Rede van den Gouverneur-Generaal
STAAT VAN BELEG IN VEN ARCHIPEL

Om half drie in den middag, dus op den tijd
waarop de nieuwsberichten door de N.1F.10.M.
worden uitgezonden, klonk de rustige stem van
den Gouverneur-Generaal, teneinde een procla-
matie uit te geven, waarin de staat van beleg
Voor geheel Nederlandsch-Indië wordt aange-
kondigd.

213. sprak als volgt:
„inwoners van Nederlandsch-Indië.
Ik hecht er waarde aan u met mijn

eigen stem kennis te geven van de pro»
clamatie, die ik onverwijld zal uitvaar»
digen.

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft
bij den aanvang van den Europeeschen
oorlog het besluit tot handhaving van de
strikte onzijdigheid aan de wereld kond
gedaan. Alle deelen van het rijk hebben
naar dit besluit gehandeld.

Met stiptheid jegens alle oorlogvoeren,
den zijn de plichten van onze onzijdig-
heid vervuld.

In vrede wenschte het Koninkrijk met
anderen samen te verkeeren, ook met het.... Duitsche Rijk. .. Nochtans hebben de Duitsche strijd-
krachten heden Nederlandsen gebied be-
treden en in euvelen moed een aanval in-
gezet

Het Nederlandsche volk is tot afweer
gewapend en gereed.

De wil tot bewaring van den eigen aard
en zelfstandig volksbestaan, zal opnieuw
de drijfkracht van zijn daden zijn.

Vereenigd ook in deze uren van gevaar
met het Huis van Oranje, vastbesloten en
vast vertrouwend onder de hooge leiding
van de diepvereerde draagster van de
Kroon, aanvaardt de natie eens van zin
den strijd tot behoud van den grond des
vaderlands.
Ver van het tooneel van den strijd

kunnen deze gewesten niet rechtstreeks
deelnemen aan het krijgsbedrijf, doch
elke steun, waartoe zij in staat zijn, zal
worden geschonken in hartstochtelijk
medeleven met het moederland.

Als deel van het Koninkrijk is ook
Nederlandsch-Indië betrokken in den
oorlog met het Duitsche Kijk, doch
overigens blijft de internationale poli-
tieke status van dit gebied dezelfde als
voorheen.

Het hier gevestigd gezag is besloten
en in staat om op den bestaanden voet
het bewind te blijven voeren en te
blijven waken over het rechtsgebied, zoo
te land als ter zee.

Hulp daartoe van buiten, zal, van
welke zijde deze ook wordt geboden, als
onwelkom worden afgewezen.

De maatregelen, die de omstandigheden ver»
eisenen, zijn onverwijld genomen.

De staat van beleg is met ingang van dit
«ogenblik afgekondigd ln den geheelen Ar»
«bloei.

Mannelijke Duitsche personen boven IN jaar
Worden geïnterneerd.

Verdachte personen worden in hun vrijheid
beperkt.

De Regeering verwacht van alle inwoners
van deze gewesten, zoo Nederlanders als Ne-
derlandsche onderdanen als vreemdelingen van
bevriende nationaliteit, medewerking en vol»
strekte gehoorzaamheid aan de gezagsorganen.

Blijft aan uw arbeid, verspreidt geen geruch-
ten. weest getrouw.

God bescherme H.M. de Koningin en het Ko-
ninkrijk". ...

Intusschen kwam uit het moederland de bood»
schap van H.M. de Koningin, waarnaar reik»halzend werd uitgezien, en die nog overal in
de avondbladen kon worden afgedrukt en des
avonds door de radio kon worden beluisterd.

Momenteel kan slechts worden verklaard, dat
Nederlandsch-Indië, hoewel in ontsteltenis ver»
keerend, niettemin ook dit zeer ernstig gebeu-
ren. dat helaas al zoo dikwijls werd verwacht,
met vastberadenheid en kalmte onder oogen
ziet.

Incidenten worden niet gemeld.
Berichten uit andere plaatsen, behalve vra»

gen om inlichtingen, zijn nog niet beschikbaar.
(Aneta).

TANDJONG PRIOK. — De te Tandjong-
priok aanwezige Duitschers werden door mili-
tairen met de bajonet op het geweer gevangen
genomen, en voorlooplg In het immigratiekan-
toor geïnterneerd.

80ERABAJA. — Alle Duitschers zijn hier ge»
ïnterneerd. .

3EMARANG. — Te Ngawi is men druk bezlg
om het fort van den Bosch te transtormeeren
in een interneerlngskamp. Het wordt geheel

omgeven door prikkeldraad, terwijl electrisch
licht wordt aangebracht .

Een detachment van 80 man politie of mili-
tairen zal eventueel de bewaking vormen.

(Aneta).
Verzekeringen gestaakt

BATAVIA. — Met ingang van heden zijn op
ontvangst van het bericht omtrent den oorlog.

ENGELSCHE TROEPEN
ONTSCHEEPT OP IJSLAND

Een verklaring van liet Foreign Office
Een gevolg van de bezetting

van Denemarken
Havas uit Londen: Gemeld wordt dat Engel-

sche troepen op IJsland ontscheept worden ten
einde de IJslanders tegen een Duitschen inval
te beschermen.

Ten aanzien van de ohtscheping van Engel-
sche troepen op IJsland deelt het l'oreign Office
mede:

Sedert de bezetting van Denemarken ls het
noodzakelijk gewordenrekening te houden met
de mogelijkheid van een onverhoedsche aan»
komst van Duitschland in IJsland. Het is
duidelijk, dat deze aanval door de IJslandsche
regeering. welke te zwak is, niet zou worden
afgeslagen en dat het land geheel in Duitsche'
handen zou vallen.

De Britsche regeering heeft dan ook besloten
deze mogelijkheid te voorkomen door zelf een
strijdmacht te ontschepen. De operatie werd
vanochtend ten uitvoer gelegd.

De regeering heeft uitdrukkelijk waarborgen
gegeven aan de IJslandsche regeering, dat de
strijdmacht ontschzept is om de veilig»
heid van het eiland te verzekeren tegen een
Duitschen aanval en dat de strijdmacht na af»
loop der vijandelijkheden zou worden terugge-
trokken.

De Britsche regeering heeft aan de IJsland-
sche regeering doen begrijpen, dat zij geens-
zins de bedoeling heeft zich te mengen in het op
het eiland bestaande bestuur en dat zij boven»
dien bereid is met de IJslandsche regeering te
onderhandelen over «en handelsovereenkomst
welke, naar men verwacht, voor de bewoners
voordeelig zal zijn.

Conferentie op het Witte Huis.

Havas ult Washington: Sedert middernacht
zijn hooge functionarissen van het departe-
ment van staat zonder onderbreking in confe-
rentie.

Uit Washington. President Roosevelt onder»
houdt nauw contact over den toestand in Euro»
pa. Op het Witte Huis te Washington hield hij
vanochtend een bespreking. Huil en de leiders
van leger, vloot en luchtmacht zullen de con-
ferentie bijwonen.

De conferentie dient om de grenzen vast te
stellen voor Amerikaansche schepen, zulk» met
het oog op den inval in Nederland en BelglO.

De indruk in de Ver. staten
Havas ult Washington: De Duitsche inva-"

in Nederland. België en Luxemburg heeft ln
Washington een geweldigen indruk g:.. >.._«.
Minister Huil confereert in zijn depart?w' ■■

met den chef van de afdeeling Euroneasoha
Zaken. De commentaren zijn «er scherp en
veroordeelen in krachtige bewoordingen de
nieuwe Duitsche invallen die niet te verent»
schuldigen zijn. De Amerikanen stellen v
trouwen ln de voorbereidingen van Nederland
en België om den indringer te weerstaan.

Noorsch legerbericht
Reuter meldt uit Londen: Het opperbevel

van de Noorsche troepen in Noorwegen meldt:
Gisteravond heeft de vijand gepoogd een te»
genaanval te ondernemen op onze «telling te
Lelgastind, maar de aanval werd afgeslagen.
Verder is alles rustig.

LUCHTAANVALLEN
OP FRANKRIJK EN ENGELAND

Luehtgevecht boven Parijs, bomaanvallen op tal
van Fransche steden, Duitsche vliegtuigen

neergeschoten op verschillende plaatsen
Londen: Bij het aanbreken van den dag trad

hedenochtend het luchtafweergeschut - aan de
monding van de Theems in actie. Vijf Duitsche
vliegtuigen, vermoedelijk Heinkel»bommenwer-
pers vlogen boven de kust en passeerden tal-
rijke steden.

Door het zware vuur van de artillerie wer-
den duizenden uit hun slaap gewekten in aller
ijl gekleede personen begaven zich op straat
om iets van de toestellen te zien. De ontplof»
fende granaten waren duidelijk te zien. Ook
meer naar het Oosten zijn aanvallers gezien. .

Van gezaghebbende zijde verneemt Reuter
uit Londen, dat de Engelsche vliegers de Duit.
sche bombardementsvliegtuigen in den afge»
loopen nacht boven de monding van de Theems
verdreven.
' Reuter meldt uit Londen: Het geluid van
vliegtuigen en van machinegeweervuur is van»
ochtend vroeg gehoord in een stad aan de Oost»
kust van Engeland.

Van zeezijdewerden hevige ontploffingen ge»
boord. In een naburige stad werd luchtalarm
gemaakt doch er was geen aanval.

Reuter meldt uit Londen: Vanochtend vroeg
werd gedurende 90 minuten aan de Zuidoos-
kust van Engeland geschutvuur gehoord. Men
geloofde, dat Duitsche vliegtuigen schepen ter
hoogte van de Noordkust van Frankrijk a.in-
vielen.

In dienzelfden tijd werden ook tal van hevige
ontploffingen gehoord, vermoedelijk veroor.
zaakt door bommen.

Sindsdien is de bedrijvigheid in de lucht het
werk van toestellen van de Britsche . lUcht»
macht boven het gebied van de Zuidoostkust

Het Engelsche departement van luchtverde-
diging deelt mede:

In de vroege ochtenduren hebben vijande-
lijke luchtstrijdkrachten zondersucces een aan»
tal vliegvelden van de Engelsche in Frankrijk
aangevallen. De Engelsche gevechtsvliegtuigen
zijn opgestegen en het is thans reeds bekend,
dat vijf Duitsche machines werden neerga»
schoten.

Het Engelsche ministerie van Luchtvaart
meldt: Tijdens een gevecht met twee vijande-
lijke vllegbooten, heeft onze kustwacht een der
machines neergeschoten en het tweede ernstig
beschadigd.

Het Britscheoorlogskabinet
beraadslaagt

Uit Londen meldt Reuter: De chefs der ge»
nerale staven van Marine. Oorlog en Lucht»
vaart, hebben de vergadering bijgewoond van
het Britsche oorlogskabinet. Tijdens de verga»
dering vertrok generaal Ironside naar het de»
parlement van Oorlog. Toen Churchill ver»
trok. verklaarde hij aan de pers: „U zult wel
begrijpen, dat er vannacht veel gebeurd is endat er vandaag iets gaat gebeuren."

Vernomen wordt, dat Chamberlain vandaag
een bezoek zal brengen aan den koning in het
Buckingham paleis.

Uit Londen meldt Reuter: Alle leden van
het oorlogskabinet zijn aanwezig geweest in
de bijeenkomst van vanochtend, welke onge-
veer 35 minuten heeft geduurd.

De eerste zeelord Slr Dudlev Pound heeft
verklaard, voor hlj Downlng Street binnen-
ging: „Wel. het is eindelijk begonnen".

Om halftwaalf zijn de leden van het
Vritsche oorlogskabinet en de leiders
van den staf opnieuw bijeengekomen.
Engelsche verloven ingetrokken.

Ingetrokken en l, alle personeel terug»
geroepen.

Naar Reuter te Londen verneemt» zijn
alle Engelsche verloven in de luchtvaart

fa.Luchtalarm te Parijs.
Vanochtend te 4.50 uur werd luchtalarm ge-

maakt in hét gebied van Parijs. De alarmtoe»
stand duurde tot 5.35 uur.

Naar uit Parijs gemeld wordt is er ook
luchtalarm geweest in het Noordwesten van
Frankrijk en wel van 4.25 tot 7.55 uur. Het af-
weergeschut was in actie.

Uit Parijs: Van 4 uur 35 tot negen uur is er
in het centrum des lands luchtalarm geweest.

Havas'uit Parijs: Het ministerie van nationale
verdediging en oorlog en de opperbevelhebber
hebben allen met verlof zijnden officieren gelast
terstond op hun posten terug te keeren. Ook
het ministerie van Luchtvaart en de opperbe-
velhebber van de luchtstrijdkrachten hebben
allen men verlof zijnden officieren opgedragen
terstond op hun posten terug te keeren.
Maatregelen voor Blnnenlanusche veiligheid

in Engeland.

Reuter uit Londen: Het ministerie voor bin»
nenlandsche 'veiligheid deelt mede: „In het
licht van de gebeurtenissen van dezen morgen
in Nederland en België, is het dringend
noodig dat de geheele burgerverdediging en de
luchtbeschermingsdiensten paraat zijn. Het is
noodig. dat het publiek gasmaskers bij zich
draagt De bevolking moet zich op de hoogte
stellen van de ligging der schuilplaatsen en
ambulances in dé buurt. Hulseigenaren wordt'
aanbevolen hun voorbereidende maatregelen

'tégen luchtaanvallen opnieuw te controleeren.
Uit Parijs: Om 4 uur vanochtend werd lucht-

alarm gemaakt. Er zijn hommen geworpen op
het vliegveld Bron <Lvon).

Een vijandelijk vliegtuig werd omlaag ge-
schoten. Om zes uur 45 kwam het signaal, dal
het luchtgevaar geweken was.

Uit Londen: Volgens te Londen van de Brit-
sche ambassade te Parijs ontvangen berichten
zijn verscheiden Fransche steden gebombar-
deerd. Bij een aanval op Nancy werden zestien
personen gedood en dertig gewond. Het waren
voor het meerendeel burgers.

Reuter uit Parijs: Een aantal Fransche
steden, waaronder de open steden Nancy,
Rijsel, I.yon, tüolmar, Pontoise en Luxiel
zijn door de Duitsche luchtmacht gebom-
bardeerd. Uit Nancy wordt gemeld,,dat er
dooden en gewonden zijn.

Reuter meldt uit Londen: Volgens berichten
van de Britsche ambasade in Frankrijk zijn er
Duitsche vliegtuigen boven Parijs geweest. Er
is een levendig afweergeschut op hen gericht
Geen bommen werden geworpen, maar een aan-
tal personen is getroffen door de kogels van
het afweergeschut. Er zijn 16 dooden en 30 ge»
wonden.

Fransch ochtendlegerbericht
Uit Parijs meldt Havas: Het Fransche leger»

bericht van 10 Mei luidt:

zijn Duitsche troepen begonnen Nederland,
België en Luxemburg binnen te dringen.

In de vroege ochtenduren van den lOen Mei

De Fransche legers waren in den loop van
den nacht gealarmeerd. De belanghebbende
regeeringen hebben een beroep op de regee-
ringen der Geallieerden gedaan.

Bovendien heeft de vijand luchtbombarde»
mentsactie» in het Noorden en bet Oosten van
Frankrijk ondernomen.

Verscheidene vijandelijke vliegtuigen, hun
aantal staat nog niet vaat, zijn neergeschoten
door luchtdoelgeschut of jachtvliegtuigen.

OokBelgië enLuxemburg slachtoffer
van den Duitschenaanval

FRANSCHEEN ENGELSCHE TROEPEN KOMEN TE HULP
Vliegtuigen doven Brussel en Antwerpen - Het station

van Jewelle in brand
Havas uit Brussel: Sedert vannacht één uur

is de ministerraad bijeen geweest.
Te 6.25 uur werden op het vliegveld Evere

bij Brussel bommen geworpen. Aan de Belgisch-
Duitsche grens is geschutvuur gehoord.

België, dat zich aangevallen beschouwde,
heeft onmiddellijk een beroep gedaan op Frank»
rijk en Engeland, zijn garanten.

Bevestigd wordt, dat ook Luxemburg is over»
weldigd.

Nader wordt gemeld: De ministerraad is te
Brussel bijeen gekomen. Na de besprekingen
zijn minister-president Pierlot en de minister
van Buitenlandsche Zaken. Spaak, naar den
koning gegaan.

De Belgische radio heeft medegedeeld, dat
alle soldaten zich onmiddellijk moeten melden.

Havas meldt uit Brussel: Na een bespreking
met den koning heeft de Belgische premier
Pierlot aan de pers verklaard, dat België'
door Duitschland was aangevalen.

Koning Leopold
aan het hoofd van de troepen

De Engelsche radio meldt volgens Havas,
dat koning Leopold het opperbevel over
de Belgische krijgsmacht op zich heeft
genomen.

Havas meldt uit Brussel: De koning der
Belgen zal zich spoedig via de radio tot

. zijn volk wenden. Hij zal een beroep
doen op,zijn volk..

Spaak ontvangt den Duitschen gezant.
Reuter meldt uit Brussel: Het Belgische

telegraafagehtschap verklaart dat Duitschland
te Brussel voor de aggressie geen stap had
ondernomen

In ieder geval was om zeven uur vanochtend
niets bekend van eenlge démarche.

Uit Brussel meldt Havas: De vertegenwoordi-
gers van Duitschland hebben den Belgischen
minister van buitenlandsche zaken een memo»
randum overhandigd, dat bedoelt de Duitsche
aggressie tegen België te rechtvaardigen.

In het memorandum biedt de Duitsche regee»
ring België aan zijn onafhankelijkheid te he»
houden en zijn nationale en koloniale grond»
gebied te ga»ndeeren, alsmede de Belgische
dynastie te handhaven, indien België doortocht
verleent aan de Duitsche troepen.

Havas meldt uit Brussel: Spaak, de Belgische
minister van Buitenlandsche Zaken, heeft van»
ochtend om .kwart over acht den ambassadeur
van Duitschland te Brussel, von Blilow, en den
eersten secretaris der ambassade, von Bergen,
ontvangen.

Havas meldt uit Brussel: Spaak, de minister
van buitenlandsche zaken, ontving vanmorgen
den Duitschen ambassadeur. Hij las dezen de
volgende verklaring voor:

Het onderhoud was om 5.40 uur geëindigd.

„Mijnheer de ambassadeur. Voor de tweede
maal binnen 25 jaar is het Duitsche leger ons
land binnengevallen. Duitschland begaat tegen
het neutrale en eerlijke België een misdadigen
aanval. Deze is wellicht nog hatelijker dan die
van 1914. Geen ultimatum, geen nota, geen
protest werd aan de Belgische regeering aange-
boden. Door den aanval zelf vernam België, dat
Duitschland deverplichtingen, den 13enOctober
193? aangegaan en bij het uitbreken van den
oorlog spontaan hernieuwd, heeft geschonden.
Deze aanval, die door niets gerechtvaardigd is.
zal het universeel geweten hevig schokken. Het
Rijk zal daarvoor in de geschiedenis de ver»
antwoordelijkheid dragen. België is besloten
zich te verdedigen. De zaak van België is de
zaak van het recht

Nadat de Duitsche gezant zijn nota had voor»
gelezen, deed minister Spaak terstond opmer-
ken. dat de verklaring, welke hij eerst had
afgelegd, reeds een afwijzing van de door
Duitschland gestelde eisenen was.

Spaak deelde verder aan den gezant mede,
dat de Belgische regeering Brussel als een open
stad beschouwt Er bevinden zich geen troepen.

Fransche en Engelsche troepenop Komst
Reuter seint uit Brussel: Hun wordt

medegedeeld, dat de Engelsche en Fran-
sche troepen reeds op marsen zijn om
den gevraagden steun te verleenen.

Havas uit Parijs: Na het door den Belgischen
ambassadeur gedane beroep hebben de militaire
autoriteiten direct den opmarsen gelast van het
leger, dat bestemd was hulp te bieden aan
België.

Het Belgische parlement bijeen
Uit Brussel. Met het oog op de gebeurtenissen

is de Kamer tegen vanmiddag twee uur en de
senaat tegen drie uur bijeengeroepen. In een
speciaal communiqué worden alle burgemees»
ters uitgenoodlgd in de centra hulpposten in
te richten voor eventueele gewonden.

De Amerikaansche gezant telefoneert
met Roosevelt.

Uit Nleuw-Vork meldt Havas: Cuhady, de
Amerikaansche ambassadeur in Brussel, heeft
met president Roosevelt getelefoneerd en hem
medegedeeld, dat het Belgische kabinet ln zit»
ting was en dat de autoriteiten geloofden, dat
België voor den ochtend zou worden aangeval-
len. Hij deelde mede. dat een Dultsch burger
en een Luxemburger in Luxemburg gedood
zijn door aanzienlijke Duitsche luchtstrijd-
krachten, welke zich boven Luxemburg bevin-
den Cuhady zeide voorts, dat zich vliegtuigen
bevinden boven België en Nederland.

Voorts heeft Cuhady aan Cordell Huil mee-
gedeeld, dat Duitsche troepen zijn samen»
getrokken aan de grenzen van België, Luxem-
burg en Nederland en onmiddellijk tot den
aanval zouden overgaan.
Cnbady by Spaak.

Havas ult Brussel: De ambassadeur der Ver»
eenlgde Staten te Brussel, Cudahy, heeft van»
ochtend om halt acht een bezoek gebracht aan
den Belgischen minister van Buitenlandsche
Zaken.

Brussel een open stad.
Havas uit Brussel: De regeering heeft ver-

klaard, dat Brussel een open stad is. Zij heeft
alle maatregelen genomen, opdat geen troepen
door de hoofdstad trekken.

Naar Reuter uit,Washington meldt, heeft deAmerikaansche regeering zich tot Duitschland
gewend met verzoek geen open steden te bom»
bardeeren.

Duitsche bommen op België
Reuter meldt uit Brussel: Te Brussel is het

geluld van luchtdoelgeschut en van machine-
geweervuur gehoord, komende van eenigen
afstand. Er is luchtalarm gemaakt

Reuter uit Parijs. Op Brussel zijn bommen
gevallen. Verscheidene huizen zijn verwoest

De Belgische ambassade te Parijs verneemtdat Antwerpen door 3? vliegtuigen is gebom-
bardeerd. Het militaire hospitaal is verwoestHavas uit Brussel. Sedert vanochtend halt
vijf vlogen talrijke Duitsche vliegtuigen bovenAntwerpen. De luchtdoelartillerie is metuiterste kracht in actie gekomen.

vit Brussel. Vanochtend van vier uur tothalf zes hebhen tal van vliegtuigen boven de
stad gevlogen en werden verscheidene lucht»gevechten geleverd. Er werd zeer levendig op
de vliegtuigen geschoten.

Reuter uit BrusseL In verschillende deelen
van Brussel zijn granaten neergekomen.

Op verscheiden punten te Etterbeek (een
voorstad van Brussel) zijn branden uitgebro-
ken.

Een bom is neergekomenop het Madou-pleln.
dicht bij het centrum van.Brussel. Deze bomheeft brand veroorzaakt en schade aangericht

Naar gemeld wordt zijn er slachtoffers.
Uit Brussel meldt Reuter: Bij den aanval opBrussel is vandaag een bom neergekomen bilde Duitsche ambassade.
Uit Antwerpen: Tengevolge van het lucht-

bombardement is het krankzinnigengesticht téMortsel in brand geraakt.
Naar Havas uit Brussel meldt zijn alle al»

daar wonendeDuitscher«gearresteerd.
Station te Jemelles in brand.

Naar Reuter uit Brussel meldt staat het sta»tion te Jemelles. 40 kilometer ten Zuid-Oostenvan Namen in brand. Het werd vanmorgen
door de Duitschers van uit de lucht gebombar-
deerd.

Volgens Havas heeft de Engelsche radio ba»
richt dat er in de buurt van Leuven en Nij»
vel Duitsche parachutisten geland zijn.

Valschermtroepen geland.

Luxemburgsche regeering zon het
land verlaten hebben.

Havas meldt uit Washington: De ambassa-deur Ouhadv heeft verklaard, dat de regeeringvan Luxemburg, met uitzondering van den
minister van Buitenlandsche Zaken, het
Luxemburgsche grondgebied verlaten heeft

HET BELGISCHE VERZOEK
OM SAMENWERKING

TE PARIJS EN TE LONDEN

Op grond van de verklaring
van 1937

Havas seint den tekst van de nota. waarmede
België zich tot den ambassadeur van Frankrijk
en Groot-Brittanje heeft gericht, om steun fmvragen tegen den Duitschen inval.

„De regeering des Konings brengt ter.
kennis van de Fransche lof de Engelsche)
regeering. dat de Duitsche troepen de
Belgische grens hebben overschreden in
strijd met de verplichtingen, welke het
Duitsche Rijk door het verdrag van 13
December 193? had op zich genomen en
die het herhaaldelijk vernieuwd had

De Belgische regeering is besloten met
alle ter beschikking staandekrachten zich
tegen dezen nieuwen aanval te verzetten.
Het doet een beroep op de regeering vande republiek lof van het Koninkrijk) om
den steun, die in de gemeenschappelijke
verklaringen van 24 April 1937 werd inuitzicht gesteld, zoo spoedig mogelijk te
verkrijgen.

De Belgische' regeering is er teven»
van overtuigd, dat Frankrijk en Enge»
land, de verbintenissen zullen willen ver»
nieuwen, onderteekend te Saint Udresse
op 14 Februari 1916. verbintenissen, welke
zich ook uitstrekken tot de Kongo. ?ooal»
blijkt uit de brieven van den Engelschen
ambassadeur van 19 Lept. 1914 en van 29
April 1916 en uit de verklaringen van de
regeering der Fransche republiek afge-
legd op 19'Febr. 1916.

De regeering des Konings heeft het
volste vertrouwen, dat de vereenigde
actie van Frankrijk, Engeland en België
tot de overwinning van het recht zal lel» "
den, evenals in het verleden.

De Belgische regeering zou zich ge»
lukkig achten als zij zoo spoedig mogelijk
een antwoord zou mogen ontvangen".

Het is trouwens bekend, dat de regeeringen
van Frankrijk en van Engeland onmiddellijk nahet ontvangen der nota beloofd hebben -België
met alle middelen te steunen.

Algemeene mobilisatie
in Zwitserland

Uit Bern meldt «evas: Zwitserland
heeft de algemeene mobilisatie aigekon»
digd.

Bom op spoorweg.
Havas meldt uit Bern: In den afgeloopen

nacht heeft een vijandelijk vliegtuig bij Cour»
rendlln lßennersdorf. Zwitserland) bommen
uitgeworpen.

De spoorweg heeft eenlge schade opgeloopen.
Het spoorwegverkeer kon evenwel worden ge»
handhaafd.

Vanochtend hebben vreemde vliegtuigen bij
Bazel boven Zwitsersch gebied gevlogen.

Bijzonderheden zijn nog niet bekend.

Amerilcaansebe gezant
bij Graaf Ciano

Havas uit Rome: Phlllpps. de Amerlksanseda
gezant In Italië, Is dringend naar het paleis
Chijl ontboden, waar hij oen onderhoud zal
hebhenmet Oiano.

De allergrootste discretie wordt in verband,
met ditonderhoud in acht genomen.

,^»»Y EN HET
HERTEFONG"

EEN HARTE-WARHIEND GESCHENK. (Adv.)

Zomersproeten /-3pSj|
«"rdwijntn spoedig door »»n pot /^/3'^/«
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Engeland en Frankrijk
onze bondgenooten

Aederlandsehe en Belgische
gezanten bij Halilax

I_ond«n»llent«r:
De Nederlandse!» legatie in Londen

verklaarde hedenmorgen het volgende:
„W« lijn thans bondgenooten van

Engeland en Frankrijk. Ons tot de
regeeringen der Geallieerden gericht
beroep o» hulp is beantwoord en Enge»
land en Frankrijk gaan ons onverwijld
helpen."

Londen. — Reuter verneemt in officieele
kringen, dat de ambassadeur van 'België en de
gezantvan Nederland vanmorgen vroeg een be-
zoek hebbes gebrachtaan den minister van Bui-
tenlandsche Zaken. Lord Halifax, en hem heb»
ben meegedeeld, dat een inval in hun landen
is gedaan. Zij deden een beroep om Britsche
hulp. Halifax deelde hun mede, dat Groot-Brit-
tannis hun alle mogelijke hulp zou geven en
standvastig aan de zijde zou staan van het Bel»
gische volk' en het volk van Nederland in den
bun zoo Uchtzinnig opgedrongen strijd. De noo-
dige maatregelen voor hulpverleening zijn ter-
stond in uitvoering gebracht

AANVAL OM 3 UUR NEVEN.
OCHTEND BEGONNEN

Het Algemeen hoofdkwartier deelde
ons hedenochtend om 5 u. 15 het vol-
gende mede: Van drie uur af hebben
Duitsche troepen de grens over»
schreden. Vliegaanvellen zijn gepro-
beerd op enkele vliegvelden. Veer»
macht en afweer zijn paraat be»
vonden. Inundaties voltrekken zich
volgens plan. Voor zoover bekend
zijn tenminste 6 Duitsche vliegtuigen
neergehaald.

Heel Den Haag vanavond
in het duister

Bepalingen, welke in acht
dienen te worden genomen

Op last van den burgemeester van
'svravénhage zal deze stad voorloopig
des avonds verduisterd zijn. Den bc-. woners wordt in __un^eigen belang aan»
geraden de ramen goed af te schermen.
Hofjes» en portiekverlichting moeten
worden gedoofd en voorloopig niet wor-
den aangestoken.

De burgemeester van Den Haag heeft een
aantal bepalingen bekend gemaakt, welke in
hoofdzaak hierop neerkomen:

Een ieder is verplicht de noodige veilig-
heidsmaatregelen tegen brandgevaar te treffen.

Wanneer de openbare verlichting is gedoofd
moet men zorg dragen, dat op geen enkele
wijze licht naar buiten schijnt; weggebruikers
mogen geen licht op hebben, tenzij dit' volgens
oordeelvandepolitie voldoende is afgeschermd.

Het is, behoudens toestemming van het hoofd
Van den luchtbeschermingsdienst verboden ge-
bruik te maken van eenig signaal, waarvan het
geluid met dat van een sirene overeenkomt

Bij het begin van liet signaal „luchtalarm"
is een leder die zich, onverschillig op welke
wijze op den weg bevindt, verplicht een schuil»
gelegenheid op te zoeken, hetzij in eigen huis,
bij bekenden, in een openbaren schuilkelder of
in een plantsoen, duinterrein, - enz. Hen moet
daar blijven tijdens den duur van het lucht»
alarm, behalve zij, die behooren tot den lucht-
deschermlngsdienst. Bij den aanvang van het
«in .Luchtalarm" moeten auto's, karren e.d,
uiterst rechts van den weg worden geparkeerd,
fietsen tegen een gevel, trekdieren moeten wor-
den vastgebonden.

Alle bevelen of aanwijzingen van het hootd
van den luchtbeschermingsdienst moeten stipt
worden opgevolgd.

Voorts heeft de burgemeester bepaald, dat
allen, dle bij eenige hulpploeg van den lucht»
deschermlngsdienst ingedeeld zijn, ten
spoedigste op de voor hen bestemde plaatsen
moeten zijn. Ook zijn van de Burgerwacht op-
geroepen de brandweer, de hulppolitle en de
lichtuitstraUngscontrole.

De overheid aanvaardt geenerlei -aansprake-
lijkheid voor schade, welke uit de door haar
getroffen maatregelen kunnen voortvloeien.

De hoofdadministratie van de Gemeente»
Gasfabriek deelt mede, dat de gasdruk van

'« avonds elf uur tot 's ochtends vijf uur 25 mm
en overdag van 60 op 50 mm wordt gebracht.

ALLE SCHOLEN GESLOTEN.
Daar de vacant!es van de scholen voor lager

en middelbaar onderwijs morgen zullen aan»
Vangen, heeft de wethouder van Onderwijs be»
«loten die scholen reeds heden te sluiten. Dit
is een voorloopige maatregel, die nog zal moe»
ten worden bekrachtigd door het College van
burgemeester en Wethouders. Ook in de andere
groote steden zijn de scholen gesloten.

MAARALS CULTUREEL VOLK
denken wij ook aan onze monumenten.
Aan de architecten, die door den inspecteur

kunstbescherming belast zijn met het treffen
Van beschermingsmaatregelen aan oude ge»
bouwen, draagt de Minister van Onderwijs,
Kunsten .en Wetenschappen op, hun werkzaam»
heden met kracht voort te zetten. De minister
Verzoekt allen kerkvoogdijen en andere instan-«es, die in September 1939 kennisgeving heb-
ben ontvangen betreffende vrijwaring van hun
orgels tegen metaalvordering, dle kennlsgevln»««n bij de orgels te plaatsen.

In gemeenten, waar zich oude gebouwen be»
Vinden, die van Rijkswege beschermd worden,dient ten spoedigste personeel voor beseher»wing werkzaam te worden gesteld, voor zooverdit nog niet geschied is.

EVACUATIE VAN BRITSCHE
ONDERDANEN.

Reuter meldt uit Londen: Officieel wordtmedegedeeld, dat maatregelen zijn genomen omo*) de evacuatie van Vrltsche onderdanen ult
i ««lgle en Nederland behulpzaam te zijn.

Machinisten-examen,
GRONINGEN. — Geslaagd voor diploma motor»

drijver voor het examen, afgenomen vanwege de
commissie voor de machinisten-examen», aan de
Zeevaartschool «Mier, de heeren L. N.

Schothorst,

Groningen: F. van der Linde, Lo«lorp; I. J. van
der «eer, Leek; A. Bt«uck«r, Groningen; H.
prins, Groningen: E. M. IV. ten Oate. Groningen:
B. Fetter. Groningen: H. Leerling,, Groningen.

VEN HAAG. — Geslaagd voor het diploma mo»
tordrijver voor het examen, afgenomen vanwege
de commissie voor de machinisten-examens alhier:
aan de Zeevaartschool te Groningen, de heeren.
5. A. «mil. Delfzijl: W. Gru!»ing«. Delfzijl: 11. de
Witt. Delfzijl: L. Stulp, Viizsingen; H. «lp. Delf-
zijl; F.. de Groot. Groningen; P. H. Eimers. Gro-
ningen; F. n«lk«m», Delfzijl; K. Eoersma, Appln»
gedam; K. lleins, Delfzijl! K; van Blnd«r«n. Gro-
ningen.

GEEN ONDEUGDELIJK
DRINKWATER IN DEN HAAG

Houdt de verspreiders
dezer geruchten aan

In verband met geruchten, dat het Haag-
sche drinkwater ondeugdelijk zou zijn.
deelt men ons van bevoegde zijde mede.
dat hiervan geen sprake is^

Daar deze geruchten verspreid worden door
personen, die hiertoe zelfs aan de huizen aan»
bellen, verzoeken de autoriteiten den burgers
deze personen. aan de dichtstbijzijnde politie-
of militaire post aan te wijzen, ten einde hen'
te doen arresteeren.

VERGADERINGEN GAAN NIET DOOR
De nationale bijeenkomst van studenten, die

vanavond in de üurzaal te Scheveningen zou
plaats vinden, gaat niet door.
. De examens voor radiotelegrafisten en -tele-
fonisten worden tot nader aankondiging niét
afgenomen. Dereeds opgeroepenen moeten zich
dus niet bij de examencommissie melden.

Het Departement van Waterstaat deelt mede,
dat de examens voor scheepswerktuigkundigen
zijn stopgezet

DE BEVOLKING
M DE VESTING HOLLAND

Aanmaning tot volstrekte
kalmte

Ter openbare kennis wordt gebracht,
dat op last van het militair gezag, het
der bevolking verboden is van heden
af de gemeenten, gelegen in het ge»
bied van het oostfront van de vesting
Holland in westelijke»richting eigen»
machtig te 'verlaten.

De bevolking wordt aangemaand tot
volstrekte kalmte en wordt gewezen op
het gevaar waaraan zij zich blootstelt
indien zij niet vertrouwt op de voor de
veiligheid getroffen voorbereidingen.

Ook Amsterdam verduisterd

Burgerwacht gemobiliseerd
De luchtbeschermingsdienst Amsterdam deelt

ons mede, dat vanavond de openbare verlich-
ting niet zal worden ontstoken. De ingezetenen
van de hoofdstad moeten er voor zorgen, dat
hun lichten voldoende afgeschermd zijn.

In verband met het feit, dat vanmorgen vroeg
geen sirenes hebben geloeid; wordt rnedege»
deelde dat dit geschied, omdat het geen
aanval op Amsterdam betrof.

De luchtbeschermingsdienst heeft alle maat»
regelen genomen. De schuilplaatsen zijn alle
geopend en de richtingspijlen zijn aangebracht
üoodziekenhuizen zijn ingericht. Zoowel de ge-
meentelijke geneeskundige en gezondheids-
dienst, als de brandweer hebben alle noodza-
kelijke maatregelen genomen.

Der bevolking wordt aangeraden zich zeer
rustig te houden en alle officieele aanwijzin-
gen op te volgen.

De garnizoenscommandant van Amsterdam
heeft den commandant van de Amsterdamsche
Vrijwillige Burgerwacht hevel gegeven tot mo-
bilisatie van de Amsterdamsche burgerwacht.
Burgerwachters worden onmiddellijk verwacht
aan de centrale markthallen.
De Amsterdamsche krlnghnlzen
van de NSB bezet

Alle kringhuizen van de NSB te Amsterdam
zijn door militaire politie, stormbrigade van de
gem. politie en de burgerwacht bezet Ook de
groote hotels hebben een militaire bezetting
gekregen.

De centrale Amsterdamsche markt is met
ingang van heden gesloten voor allen aanvoer
van goederen van 'savonds halfacht tot 'smor»
gens halfvijf. De openingsuren voor de koppers
blijven onveranderd.

Heden waren alle banken te Amsterdam ge-
sloten. Voor de Nederlandsche Bank op het
Rokin stond een 200-tal menschen, om hun bil»
jetten in te 'wisselen. Van een stormloop als in
1914 was echter geen' sprake.

MEOEVEELING AAN PERSONEEL
ARTILLERIE-INRICHTINGEN HEMBRUG
Aan het " personeel wordt bekend . gemaakt,

dat heden, 10 Mei, de tusschenploegen van het
drieploegenstelsel en de nachtploegen niet naar
de fabriek aan de Hembrug moeten komen..
Voorts wordt medegedeeld, da: op Zaterdag, 11
Mei de volledige dagploeg zich melden moet
aan de fabriek aan de Hembrug voor den aan»
vang van den normalen werktijd. Vervoer zoo»
veel mogelijk per rijwiel. Verder per booten
van de Alkmaar Facket, steiger nummer 12, De
Ruvterkade. Vertrek te 6 uur 50. Morgen 11 »lei
moet tevens personeel van het drieploegenstel»
sel en van de gewone nachtploeg zich op de-
zelfde wijze en hetzelfde uur melden aan de
fabriek Nembrug voor de uitbetaling van loon.

Sein voor luehtgevaar
Loeit de sirene, gaat «r een gejank

door de lucht dan is dat het signaal:
luentgevoar.

De waarschuwing om thuis te blijven
of op straat zijnde zich te haasten naar
den naasten openbaren schuilkelder.

Klinkt er een lang aanhoudende,
niet zoo opdrijvende, een lagere toon
door de lucht, van geheel anderen
klank, dan is dat net signaal: lucht»
gevaar geweken.

Dan kan men de schuilplaats verlaten
en naaste zich naar zijn bestemming.

RAAD AAN DE
BURGERBEVOLKING

Mededeelingvan militaire zijde
Vertrouw op de Nederlandsche

weermacht
' Men meldt ons van militaire zijde:
De oorlog,woedt thans binnen onze grenzen.

leder dient daarom in al zijn gedragingen te
toonen, dat hij ten volle doordrongen is van
den gruwelijken ernst van den nieuwen toe»
stand.

Elke verplaatsing van personen, die niét
strikt noodzakelijk is, of niet door de autori-
teiten wordt bevolen, moet vermeden worden.
Tracht niet u naar verwanten of vrienden, 'die
elders vertoeven,'te begeven. Blijft zooveel
mogelijk in huis, en verlaat u op de door de
overheid voor uw veiligheid getroffen voor»
zieningen.

Bedwing, uw nieuwsgierigheid als het ooit in
uw woonplaats tot een intocht van den vijand
mocht komen, dat is in het belang van uw eigen
veiligheid.

Vertrouw er echter op, dat de Nederlandsche
weermacht in staat zal zijn u te behoeden.

ZE KOMEN ER NIET VOOR

Zóó is de juiste geest
in den troep

In het Orgaan van de Vereeniging van OM»
eieren van de Kon. Landmacht zegt luit.-kolonel
S. Veldmever:

De bewapening ls uitgebreid, de munitie-
voorraad opgevoerd, stellingen van groote
kracht zijn gebouwd, terreinen onder water ge-
zet. terwijl voorbereidingen werden getroffen
waardoor andere terreinen nog a Ia minute
kunnen worden geïnnundeerd, krachtige hin-
dernissen zijn gemaakt en- dit alles heeft het
moreel van den troep gesterkt en de geestkracht
van ons volk gestaald.

„Ze komen er nlet door", dlt wordt reeds dik-
wijls gezegd in den troep, maar laat deze zin
de slagzin van het Nederlandsche volk worden.

De energie wordt nog te veel met sprongen
betoond. In de dagen na 12 November, na 15
Januari, na 9 April werd in enkele dagen meer
verricht dan in de tijdruimten verwijderd van
deze data, in weken. Dat duidt nog op een on»
volkomenheid in onzen opbouw.

Er moet geoefend worden, officieren en ka»
der moeten studeeren om hun bekwaamheid
nog hooger op te voeren. Uit de wapens kan hij,
die deze door en door kent, tienmaal meer ha»
len dan degene wiens kennis oppervlakkig is.

Er moet aan de schietopleiding de uiterste
zorg worden besteed. leder moet schieten, ook
bureaupersoneel, oppassers-rustkamer, trein»
soldaten, enz. Met de schietwapens, de hand»
granaten, de bajonet en het vertrouwen zich
zelf te kunnen verdedigen wordt de moed ge-
schonken om stand te houden tot in 't laatste
oogenblik. .

De troep moet daarvan worden doordrongen,
opdat men zal begrijpen zich ten volle te moe»
ten geven om meesters in de kunst te worden,
De verbeten, grimmige wil om nimmer kamv
te geven, thans reeds aanwezig, moot worden
in stand gehouden.

De troep ontleent een grootekracht aan een
sterke wilsuiting van de Regeering en van zijn
commandanten.

Geen holle

frases,

maar een opdracht om le
allen tijde, waar ook, in of buiten verband van
den troep, te vechten, te schieten, te «teken, te
slaan, stand te houden, zlch nooit over te ge-
ven, gaat er in en het verstrekken van zulk een
opdracht sterkt hem, dle deze geeft.

Men kent onzen onwrikbare» wil, ons door»
zettingsvermogen, onze taaiheid, onze vader-
landsliefde, ons verlangen om liever te sterven
dan onze vrijheid en onafhankelijkheid prijs
te geven. Wij zullen ons van de vaderen ge-
ërfd bezit verbranden of onder water . zetten
en liever dan het ult te leveren aan hem, die
hier binnendringt.

Ze komen er niet door!

Rubber te Londen.
LONDEN, 10 Met. — Rubber opening, Loco 12

nom. Mei 13 nom. Juni 12 nom. Jult»B«pt, 12 bet,
Oet.»D«. 12 nom. Stemming: onzeker.

Alle huitenlandsehe valuta-
transacties verboden

Devezen-noodmaatregel
af gekondigd

Maatregelen van het Departement
van Financiën

In verband met de doelmatige voorziening in
de behoefte aan deviezen, is het noodzakelijk
gebleken eenige couservatoire maatregelen te
treffen.

Bij K. B. van 10 «el 1940 is daarom afgekon-
digd een deviezennood_»aatreg?l.

In gevolge de bepalingen van dit K B. zijn
practisch alle buitenlandsche valuta-transacties
verboden.
lll»>nken-K_»»ULarl»_»_.

In verband met de tegenwoordige buitenge,
wone omstandigheden is heden een K. B. afge-
kondigd, bekend als „Besluit Bankenmorato-
riüm", teneinde de vrije beschikking over de
bij banken en soortgelijke instellingen uit»
staande gelden voor.ooplglaan zekere beper-
kingen te onderwerpen.

Ten gevolge hiervan wordt de vrije beschik»
king over deze gelden beperkt tot drie pro-
cent per maand van het totaal van hun met
ingang van 10 Mei 1940 opeischbaar tegoed of
over tenminste vijftig gulden per week.

Öeze beperkingen zijn niet van toepas-
«ing op de navolgende betalingen:

betaling van loonen, salarissen, pen-
««oenen e.d., huren, pachten, belastingen
en andere betalingen aan publiekrechte-
lijke lichamen, alsmede verzekering-pre-
mies.

EMBARGO OP NEN. GEIDEN
IN AMERIKA

Vat gebeurt er met de
Nederlandsche schepen?

Havas meldt uit Washington: President Rbo-
sevelt heeft een embargo afgekondigd op
Nederlandsche. Belgische en Luxemburgsche
gelden, zooals hij dat reeds gedaan heeft ten
aanzien van gelden uit Denemarken en Noor»
wegen. Om 10 u. 30 zal onder leiding van pre-
sident Roosevelt een vergadering plaats heb»
ben. waaraan alle ministers en de legerleiders
zullen deelnemen om de middelen te bestu-

«deeren tot handhaving van de Amerikaansche
neutraliteit.

Havas meldt uit Washington: De door Roose»
velt genomen maatregelen betreffende het em-
bargo op Nederlandsche, Belgische en Luxem»
burgsche credieten zullen worden toegepast
door den minister van Financien, Morgen

De conferentie in het Witte Huis, waaraan. ook de minister van Justitie zal deelnemen, zal
maatregelen nemen om in de eerste plaats de

' neutraliteitspositie vast te stellen van de Ame-
rikaansche schepen en zich vervolgens bezig
houden met het lot van de Nederlandsche en
Belgische schepen, die in Amerikaansche ha-
vens liggen. Aan de vergadering zullen deel-
nemen Qordell Huil en Welles voor het depar-
tement van Buitenlandsche Zaken, de attornev
generei Jackson voor Justitie, generaal Marshal
voor het leger en admiraal Sterk voor de
Marine.
Verklaring van Nederlandschen gezant in

Washington.

Reuter uit Nieuw Aork: De Nederlandsche
gezant in de Vereenigde Staten, de heer Lou»
don, heeft vanmorgen voor, de radio gezegd:

„Onze land» en luchtstrijdkrachten zijn ln
contact getreden met den vijand en verschei»
dene vijandelijke vliegtuigen zijn neergehaald.
De landingen van parachutetroepen zijn nutte»
loos gemaakt".

In een verklaring aan Reuters correspondent
heeft de heer Loudon gezegd: «door mijn land
binnen te vallen, is Duitschland zich opnieuw
als beschaafde staat te buiten gegaan. Er valt
niet veel te zeggen. Het Amerikaansche publiek
is verstandig genoeg om zijn eigen conclusie
te trekken en zal zich niet laten misleiden door
de gebruikelijke Duitsche leugens en door deze
schandelijke methoden van oorlogvoering".

Ver. Staten zullen vermoedelijk
andere Amerikaansche

republieken raadplegen

Amerika en de nieuwe situatie
in Europa

Reuter meldt uit Washington: Presi-
dent Roosevelt heeft vannacht twee tele-
foongesprekken gevoerd met den Ameri-
kaanschen ambassadeur in België, Cuda-
hv. Welingelichte diplomatieke kringen
voorzien vérstrekkende vraagstukken voor
de Vereenigde Staten in de Oriënt en in
het Westelijke halfrond alsmede in Europa,
als gevolg van de uitbreiding van den
oorlog. Men zeide in deze kringen, dat de
Vereenigde Staten waarschijnlijk de an-
dere Amerikaansche republieken zullen
raadplegen om vast te stellen, of eenige
stappen genomen dienen te worden tot
.garandeering van den status-ouo der
Nederlandsche bezittingen in het Weste-
lijk halfrond.

Ambtenaren in Washington beschouwen de
Invasie ln Nederland als «en der belangrijkste
economische ontwikkelingen waardij de Ver»
eenlgde Staten betrokken zijn. De totale handel
van de Vereenigde Staten met Nederland en de
Ned«rland«h« bezittingen bedroeg In 1939
«hl, 300 millioen dollars. Nederland alleen,
«onder «U» overzeesche bezittingen. Wa« de
zesde beste afnemer van de Vereenigde Staten.

LEBRUN CONFEREERT
Revnaud heeft met den Nederlandsehen

gezant gesproken.
Vanochtend heeft Lebrun achtereenvolgens

geconfereerd met Mandel. Revnaud en Daladier.
Daladier heeft den Nederlandschen gezant te
Parijs ontvangen. Revnaud heeft vanochtend
eveneens den Nederlandschen gezant te Parijs
ontvangen.

DE NEOERLANDSCHE GEZANT
BIJ REINAUD.

vit Parijs meldt Havas: De gezant van Ne»
derland te Parijs was de eerste der diploma»
tieke vertegenwoordigers van de drie aangeval-
len landen, om zich tot Reynaud te richten
met een verzoek namens zijn Regéering aan
Frankrijk om hulp. Terstond daarna ontving
Reynaud den ambassadeur van België en den
zaakgelastigde van Luxemburg. Het is duide-
lijk. aldus Havas. dat tot den Duitschen aanval
besloten werd in de hoop, dat de binnenland-
sche politieke toestand van Engeland en zijn
weerslag in Frankrijk in de landen der Geal-
lieerden eenige verwarring zou stichten.

De Britsche regeeringscrlsls is echter op het
tweede plan komen te staan. De oorlogbevindt
zich thans aan de grenzen van Frankrijk en
het geheele land, zich meer dan ooit bewust
van den ernst van dit oogenblik, is eensgezin»
der dan ooit ten aanzien van de komende actie.

LAATSTE BERICHTEN
MINSTENS ZEVENTIG

Duitsche vliegtuigen
neergeschoten

Vier Duitsche vantsertreinen
buiten gevecht gesteld

Zwakke Duitgene troepen
in het binnenland met
verbetenheid aangevallen
LEGERBERICHT VAN HET

NDEDERLANDSCHEOPPERBEVEL
van 10 Mei, no. 2.

Nederlandsche grenstroepen bieden
verbitterd weerstand aan IJssel en
Maas.

Ondanks krachtige Duitsche aanval»
len, handhaven onze troepen zich in
Delfzijl.

Vier Duitsche pantsertrelnen lijn
buiten gevecht gesteld» waarvan één
tegelijk met de spoorbrug bij Venlo,
in de lucht vloog.

Rij luchtaanvallen op onze vliegvel-
den en bij landingspogingen in het bin»
nenland, zijn tenminste 70 Duitsche
vliegtuigen neergeschoten. Zwakke in
het binnenland gelande vijandelijke at»
deelingen trachten zich te handhaven,
doch worden door onze troepen mei
verbetenheid aangevallen.

Van verschillende plaatsen wordt
gemeld, dat Nederlandsche krijgsge-
vangenen door Duitschers als dekking
worden gebruikt.

(Ongecorrigeerd)

De militaire toestand
in België

Duitschers vóór de destructie-
linie opgehouden

Fransch-Engelsche troepen
in het land

Havas meldt uit Brussel: Men verneemt'uit
gezaghebbende bron. dat de Duitsche troepen
de grens van België hebben overschreden.

De vernietigingslinie van België doet goed
haar werk. De vijand is voor de linie tot staan
gebracht. De Belgische troepen bestrijden
thans de kleine groepjes parachutisten, die
hier en daar geland zijn.

De ?ransCh'_!ngelsche troepen hebben de Bel»
gische grens overschreden.

De aanval op België uit de lucht werd door
talrijke escadrilles ondernomen. Vele Duitsche
vliegtuigen zijn neergeschoten.

Wat het aantal slachtoffers te Brussel be»
treft, wordt vernomen, dat dit zeer gering is.

Reuter meldt uit Londen: Te Londen wordt
vernomen, dat vier brandbommen op
chilham. bij «.anterburv in het graafschap
Kent zijn geworpen.

VERKLARING VER BRITSCHE
REGEERING

Met groote snelheid worden
schikkingen getroffen voor

hulpverleening
Uit Londen wordt ons gemeld: De Brit-

sche regeering publiceert de volgende
verklaring:

„De regeering van Zijne Majesteit en d»
_^ansche regeering nemen terstond maat»
regelen om België met alle ter beschik»
Icing staande middelen te hulp te komen.
Evenwel moet erkend worden, dat
Duitschland zich opnieuw van een mili-
tair voordeel verzekerd heeft door het ini-
tiatief te nemen tot een aanval op de nou»
trale landen. De Duitschers hebben zich
moeite gegeven die daad van aggressie te
rechtvaardigen door te beweren, dat Ne-
derland en België hun neutraliteit niet in
acht hebben genomen. Die bewering i»
natuurlijk volkomen valsch. Integendeel,
elkeen weet, dat Nederland en België be»
sloten waren een politiek van strikte neu-
traliteit te volgen en hardnekkig elk over-
leg met de Geallieerden hebben geweigerd
over de militaire maatregelen, welke zij
voor hun verdediging zouden nemen.
!.0.:5i.>,n ni-engei. de l3ealli"'rden, 'ie

" - "?Kikk!n^en getroffen heb»
ben met het oog op die mogelijkheid in
geval van nood, thans met groote snelheid
die schikkingen ten uitvoer."

EFFECTENBEURS NEVEN
GESLOTEN.

De effectenbeurs zal heden gesloten -fin. De
reed» vastgestelde sluiting, op waterdag en de
pinksterdagen blijft gehandhaafd.

Omtrent de beurs op Dinsdag 14 dezer zullen
nadere mededeelingen worden gedaan. Ontvan-
gen en leveren zal heden, 10 Mei, op normale
wijze geschieden.

Indische landsmiddelen dit laar
125 ndllloen gestegen.

BATAVIA. De opbrengst van de landsmiddelen
bedroeg over Maart f 47.700.000, tegenover in
Maart 1939 f 39.700.000. Over de maanden
Januari/Maart 1940 brachten zij op f 132.600.000,
tegenover in de overeenkomstige periode van
1939 f 107.700.000. <Aneta.>

Blijft rustig aan Uw arbeid
De Nederlandsche Regeering heeft

hedenmiddag de volgende bekendmaking
verspreid :

De Regeering doet in deze voor Neder-
land ernstige tijden een heroën op den
moed en de kalmte der bevolking.

Rij nadering van den vijand blijve de
niet onder de wapenen geroepen burger
rustig in zijn woonplaats en bescherme
door zijn tegenwoordigheid huisgezin,
have en goed. Door het verlaten van de
woonplaats stelt hij zich aan het gevaar
bloot om tusschen dé strijdende partijen
te geraken en loopt hij groote kans
elders noch voedsel, noch onderdak te
vinden.

Net overschrijden van rivieren zou in
den regel onmogelijk blijken.

Ook bij gevaar voor aanvallen uit de
lucht blijve de bevolking rustig en neme
zij nauwkeurig in acht de bij „openbare
bekendmaking" voorgeschreven ge-
dragsregels voor geval van dergelijke
aanvallen.

De Regeering verbiedt aan alle
Nederlanders, die niet behooren tot de
krijgsmacht van den Staat, met de
wapenen aan den strijd deel te nemen.

Aangezien de burgerwachten uitslui-
tend bestemd zijn voor het verrichten
van politiediensten en zij ook overigens
niet behooren tot de krijgsmacht van

den Staat, is het ook aan de leden hier»
van — ook al zijn zij in uniform gekleed— uitdrukkelijk verboden met de
wapenen aan den strijd tegen den in-
valler deel te nemen.

Hoe loffelijk ook uit het oogpunt van
vaderlandsliefde, een deelneming aan
den strijd door daartoe onbevoegden,
kan onze rechtvaardige zaak slechts
schaden en zou den vijand er toe kunnen
brengen ook over te gaan tot het nemen
van vergeldingsmaatregelen.

leder zorge, dat bij de nadering van
den vijand alle in zijn bezit zijnde wijnen
of andere alcoholhoudende dranken
tijdig worden vernietigd.

Niemand late zich door woord of be»
dreiging overhalen om trouw te beloven
aan den vijand, om inlichtingen te geven
over onze strijdkrachten of om arbeid
te verrichten, waardoor hij aan de
krijgsverrichtingen tegen zijn vaderland
zou deelnemen. De vijand heeft niet het
recht daartoe te dwingen.

leder blijve zooveel mogelijk rustig
aan zijn gewone bezigheden, blijve
trouw aan de eigen Regeering en volge
stipt haar bevelen op.

's Gravenhage 10 Mei 1940.
De voorzitter van den Raad

van Ministers,

tapijten lL
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Familieberichten
De Heer en Mevrouw

AI_«W—INUGEi.

geven U met genoegen kennis van
de geboorte van bun Toon

RVDOLP UIICHARtQ.
Tijdelijk: Emmakliniek.
Parkweg 15, Den Haag.

Heden overleed kalm te Soe»
kaboemi onze beste Vader.
Schoonvader. Groot» en Over»
grootvader

W. KOOIMAN.
Vit aller naam:

A. G. BOEVE—KOOIMAN.

D. R. DE KAT
ART2.RuNTGENOI.OOG

AFWEZIG TOT 27 MEI.
m -in

GEVESTIGD

J. J, N. PATER
TANDARTS

HAAGWEG 181. RIJSWIJK
TEL. 113132.

Spreekuur I—3 en volgens afspr.

Dr. «ENNIETTE 1. M. M
WTMEIIN VAN El»
Arts voor inwendige riekten

AFWEZIG
TOT 15 MEI AS.

NV WASSCHERU

EIGEN HULP
HAAGWEG 331 — LOOSDUINEN

TEL. 396336
VOOR DE VETERE KLASSE

TE HUUR
gevr. Etagewoning of 2 of 3 kamer
flat ongem, badk. en keuken, tel.
centr. verw. W. en k. str. w. Om»
geving Waalsdorp of Benoordenh.
Brieven No. 2222. Bur. van dit Blad

KANTOOR.
Te hnur Kantoor op eersten stand,
zeer geschikt o.a. voor advocaat,
daar er kortelings advocatenkan-
toor gevestigd was. Brieven onder
No. 2220, Bureau van dit Blad.

GEVRAAGD VOOR ECHTPAAR

GOED GE». ETAGE,
best. uit Eet» en Slaapkamer, keu»
ken en badk., omgeving Benoor»
dennoutkwartier. Brieven met
prijsopgave No. 576. Bijkant. Weis-
senbruchstraat 8.

DAGELIJKS
ADVERTENTIES «V"«

WONINGRUBRIEK " ■
MET DE DAARAAN VER
BONDEN VOORDEELEN.

RUSTHUIS
beeft nog plaats beschikbaar.

Volledige verzorging en verpleging
Telef 64 88

JOZEF ISRALLSLAAN 49—51.
W82210

De in „Het Vaderland" van 6
Mei 1940 aangekondigde Jaarlljk-
acne Algemeene Vergadering van
Aandeelhouders van de N.V. Ned.
Flatbouw Maatij, gevestigd te
's-Gravenhage. die gehouden zou
worden op Vrijdag 1? Mei 1940 is
uitgesteld tot Maandag 20 Mei
1940, des namiddags om 3% u. ten
kantore. Laan v. Meerdervoort 106a

De Balans, de Verlies- en Winst-
rekening met de toelichting en het
prae-advies van Commissarissen,
benevens de punten van behande-
ling liggen aldaar ter inzage voor
Aandeelhouders. Om toegang tot
de vergadering te verkrijgen moe-
ten Aandeelhouders hun aandee»
len minstens 3 dagen te voren
deponeeren. De Directeur.

N.V. ROTTERDAMSCHE
MD

ALGEMEENE VERGADERING
van Aandeelhouders

op 25 Mcl 1940, II uur vjh.,
ten kantore der Vennootschap,

Veerhaven 7, Rotterdam.

De punten van behandeling lig-
gen vanaf heden voor aandeelhou-
ders ter inzage ten kantore der
Vennootschap.

Aandeelhouders, dle deze ver-
gadering wenschen bij te wonen,
wordt in herinnering gebracht, dat
«ij — overeenkomstig art. 22 der
statuten — voorzien moeten zijn
van een bewijs van toegang, af
te geven tegen depot der aan»
deelen.

De aandeelen kunnen gedepo-
neerd worden vanaf heden tot en
met 21 Mei 1940 ten kantore der
VENNOOTSCHAP of bij de hee»
ren RUVS & Co., Prins Hendrik»
kade 86, Amsterdam «n Korte
Vijverberg 5, 's-Gravenhage. van
O tot 12 uur v.m., alwaar een af»
schrift van de agenda eveneens
bar inzage ligt.

DELICATESSEN!
WORSTJES

MERK -EIGEN BUUT
Dit worstje kan zoowel koud
als warm geserveerd worden.

ll»n««d lill wantje*

PER BLIK 45 CENT
COWLVER.

„EIGEN HULP" Ui,
Prinsestraat 11 en 18 filiale».

.(_! tlllvlll >> Il

U-M
HMM

JAVASTRAAT » 70
M HOEK N^.sAUl»l_W

,^HMTEllllooN llloat

VOOR COMPLETE
WONIH6INPKHTIHG
PERMANENTE EXPOSITIE
VRIJ TE BEZICHTIGEN.

I
ROTT»I»A»a - VN« NAA« - QQUI»». !

DAVE ORNEE
HELDERZIENDE

Behandelt foto's brieven " «na.
Consult f 1.50. Spreekuren van
U-9. l?al>»enfaeit«tr. 535. teL 336964

VOORGOEDE

SPORTMASSAGE
Mevr. RUITEN—RAVEN, gedipt
Ind. dame, van Swietenstraat 120.
Spreekuren 11—8. Telef. 398276.

4_ HYGIËNISCHE i~
ARTIKELEN

~

STEEDS HET BESTE
110 KONINGIN EMMAKADE 110

Gevestigd 1918.

N.». INDISCHE UNO- EN
BOSGHBOUW MAATSCHAPPIJ

gevestigd te 'sGravennage.

De jaarlijksche Algemeene Ver-
gadering van Aandeelhouders zal
gehouden worden op Zaterdag
25 Mei 1940, des v»n. ten 10 ure 30,
ten kantore der vennootschap.
Laan van Meerdervoort 108 te
's»Gravenhage.

(

De balans en winst» en verlies»
rekening met de toelichting en de
punten van behandeling liggen tot 1
na afloop der vergadering ten
kantore der vennootschap voor
aandeelhouders ter inzage. ]

Toegang tot de vergadering
wordt verleend op vertoon der
aandeelen. '

DE DIRECTIE. .

N.V. MAATSCHAPPIJ
ONDERLING BEZIT
gevestigd te 's GravenhKge. 1

De jaarlijksche Algemeene Verga»
dering van Aandeelhouder, zul
gehouden worden óp Zaterdag
25 Mei 1940, des v.m. .ten 10 ure,
ten kantore der vennootschap,
Laan van Meerdervoort 108 te
's-Gravenhage.

De balans en winst* en verlies»
rekening met de toelichting én
de punten van behandeling liggen
tot na afloop der vergadering ten
kantore der vennootschap voor
aandeelhouders ter inzage.

Toegang tot de vergadering
wordt verleend op vertoon der
aandeelen.

DE DIRECTIE.

KOLONIALE
BANK N.V.
gevestigd te Amsterdam.

In de heden gehouden ALGE»
MEENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS is het divi-
dend over bet boekjaar 1939 vast»
gesteld op 10 pCt, waarvan 4 pCt.
als interimdividend werd uitge-
keerd.

Het slotdlvidend van 6 pCt. of
f 30.— per aandeel is tegen inleve-
ring van dividendbewijs No. 41 be»
taalbaar bij de KAS-VEREENI»
GING N.V. te Amsterdam en bij
de NEDERLANDSCH-INDISCHE
ESCOMPTO MAATSCHAPPIJ
N.V. te s-Gravenhage.

i DE DIRECTIE.
Amsterdam, 10 Mei 1940.

ADRESVERANDERINGEN
Wanneer een abonno op tiet
Vaderland een adresverande.
ring opgeeft, en hlj is even-
eens geabonneerd op het

\ Maandagochtendblad, wil hl)
> dan 200 goed zijn dit ook te

vermelden.

_d«.
a-it^^^B^P^^_^^l_W

*r X ***w*l-fli__^»-B_^V

Mmm* _H

mmmmmmmmmmmm\sllemm\!S!ms\SS
OEN HAAG: SPUI HOEK SPUISTRAAT — TE.EEOON 160 53

Studievereeniging voor ssvchical Research
WOENSDAG 15 MEl».'savond» 8 uur, in de Soefl-zaal, Bazarstraat 20

Dr. HERMAN WOLF, Amsterdam
RECENT. MERKWAARDIG GEVAL VAN LITERAIR MEDIUMSCHAP.

DOOR DEN SPREKER ZELF ONDERZOCHT
(met lichtbeelden).

TOEGANG NIET-LÈDEN 50 CENT.
t

Industrieefe» en handelsondern. vraagt te huur in Den Haag of omstr.
per 1 Januari -of eerder.

EEN FABRIEKSPERCEEL,
oppervlak 800—1000 M2. met 200 M2kantoor- en teekenruimten en open
terrein voor opslag en uitbreiding.

Br. onder opg. van juiste adres, oppervlak, vloeren, verwarming en
prijs onder No. 5563, aan het Bureau van dit Blad.

TE HUUR GEVRAAGD
EEN RUIMTE VAN 100-200 Ivf,
gelijkvloers, voor zagen, lasschen en ijzeropslag. Voorkeur omgeving
Elandstraat. Brieven onder opg. grootte, adres en prijs onder No.' 5364,
aan het Bureau van dit Blad.

Ü7W ArÏWYTIZ'_Erlt-T GEVERS DEVNOOTPLEIN -M-__-/MM «_»_». U->«M«»«I^ BERKENBOSCHBLOKSTR. 2
TELEFOON 550178. DINERUITZENDING . DINER vanaf N.I»l0

PENSION VILLA WINTERNITZ
JOHAN v. OLDENBARNEVELTLAAN 5 en 7. Den Haag — TeL 554125

Schitterende eerste étage, bestaande uit zonnige ruime suite, parketvl..
centr. verw- benevens 2 kamers met fraaie badk. per 1 Juni disponibel.
desw. met eigen meubelen.
Uitstekendekeuken. Goede verzorging. Rustige sfeer.

STICHTING LUBEMA
NASSAU OUWERKERKSTRAAT 3

NOG VERKRIJGBAAR GASMASKERS. GASVERBANDDOOZEN. LIN-
NEN PLAKBAND EN ANDERE LUCIITBESCHERMINGSMATERIALEN

N.V. «OLLANDIA FABRIEKEN
KATTENBURG & CO.,

gevestigd te Amsterdam.

In de Jaarlijksche Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, ge»
houden op 8 Mei j.l. is besloten over het boekjaar 1938/39 op de prefe-
rente aandeelen 6 A of f 60— per aandeel uit te keeren en 8 % of f2o.—
op de gewone aandeelen.

De volgende amortisatiebewijzen zijn, met inachtneming van het be»
paalde in artikel ?a der statuten, door loting voor aflossing aangewezen:

3 9 14 18 25 30 43 '47 50 59 71 73 92 95 12? 132 158 163
171 172 179 180 184 202 20? 214 225 237 251 270 289 294 30? 308 309 328
335 25? 362 382 385 392 399 400 410 412 425 42? 435 436 459 470 489 497
503 512 518 525 530 534 536 541 542 550 555 564 588 595 597 622 625 626
634 642 649 658 *- Dividend alsmede de hierboven genoemde amortisatiebewijzen zijn
betaalbaar vanaf 10 Mei a.s. bij alle kantoren der Rotterdamsche Bank»
vereeniging N.V., tegen inlevering van dividendbewijs No. 18 voor de
preferente aandeelen en dividendbewijs No. 9 voor de gewone aandeelen.
en tegen inlevering van de betreffende amortisatiebewijzen.

DE COMMISSARISSEN.
Amsterdam, 9 Mei 1940.

Op het gebied van geneesmiddelen en geneeswijzen staan
onze kolommen slechts open voor advertenties, waartegen bij
de Commissie van Controle geen bezwaar bestaat.

Secretariaat der Commissie. Segbroeklaan 33. Oen Haag

■■■■■■■■■■■■■■■■■ ADRESSEERINGEN■ iD OP OMSLAGEN■ I of ENVELOPPEN■ AAül ID^»!EV »_!_>,! li_Dl lE»^ I l.'^' drukkers en Uitgevers■ DUWGV^V nCI f^WDLIEIV I Periodieken.■ ■ Vereenigingen en
H a-i--i__i_i_e-BB_i_i-i_M«B ■ Particulieren J
I DE HAAGSCHE RAKKERSORGANISATIES delen mede, dat, ■ onze afdeeung adre»o«rapn.e»pe.■ .1. gevolg „"- d. i»»....d.« «.,1«^«....-d. „-,» !«d.« I TZZZZZSISSZ■ het aantal broodsoorten wordt ingeperkt en de z.g. luxe H «eeringen. Binnen enkele uren kan■ «oorten niet meer worden geleverd. Voor wat de bezorging I Levering geaolueden. wanneer de
DM t " M>adressen door onze clientèle op»■ aangaat, zal worden getracht deze normaal te doen functio» ■ gegeven, vervaardigd zijn. Adres»I neren. —De medewerking van het publiek voor het een en I veranderingen kunnen, dagelijks
H _■ ■■ , H worden opgegeven.■ ander wordt ingeroepen. ■ . _
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DM 9 r ■ mm Aanvragen om prijs gelieve men
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£ 20.000 voor lingerie en
Kousen in 3 maanden
R^ser-Bondar Ltd. zullen dit

voorjaar hun grootste reclame»
campagne beginnen innationale en
provinciale. dagbladen In Engeland.
Een bedrag van £ 20.000 voor de
eerste drie maanden werd hiervoor
uitgetrokken. Ook hier dus weer
couranten-reclame l

Commanditaire Vennootschap

F H. MULLER & GO.
Rotterdam.

De Gewone Algemeene Vergade-
ring van Houder» van Comman-
ditaire Aandeelen zal plaats vin»
den op Dinsdag 28 Mei 1940. te
12 uur 'smiddags, ten kantore der
vennootschap. Willemsplein 5.
Rotterdam.

Agenda:
1. Verslag over 1939
2. Balans per 21 December 1939

met winst- en verliesrekening.
Aandeelhouders, die de vergade-
ring wenschen bij te wonen, moe-
ten hunne aandeelen uiterlijk
Vrijdag 24 Mèl " ,1940, 3 uur run.
deponeeren bij de Nederlandsche
Handel Maatschappij N.V.. Adam.
R'dam "■ of

'S'Gravenn.,;

Labouchere
& Co. N.V- Adam; Nederlandsch»
lndlsche Handelsbank N.V. of
Rotterdamsche Bankvereenlglng
N.V- beide te Adam, R'dam of
's-Gravènh., tegen ontvangbewijs,
dat tevens tot Bewijs van Toegang
strekt '

De te behandelen stukken lig»
gen ter inzage bij genoemde kan»
toren en bij de vennootschap, Wil»
lemsplein 5, Rotterdam, alwaar
ook het jaarverslag verkrijgbaar is.

DE RAAD VAN ADVIES.

CV. Nationaal Bedt van
Aandeelenr H. MULLER & GO.
Rotterdam.

De Gewone Algemeene Vergade»
ring van Houder» van Commandi-
taire Aandeelen zal plaats vinden
op Dinsdag 28 Mei 1940, te 12.15
«ar '«middags, ten kantore der
vennootschap. Willemsplein 5,
Rotterdam.

Agenda:
1. Verslag over 1939
2. Balans per 31 December 1939

met winst- en verliesrekening.
Aandeelhouders, die de vergade-
ring wenschen bij te wonen, moe»
ten hunne aandeelen uiterlijk
Vrijdag 24 Mei 1940. 3 uur n.m>.
deponeeren bij de Nederlandsche
Handel Maatschappij N.V., Adam,
R'dam of 's-Gravenh.; Labouchere
& Co. N.V, Adam; Nederlandsch
Indische Handelsbank N.V. of
Rotterdamsche Bankvereenlglng
N.V., belde te Adam, R'dam of
's-Gravenh., tegen ontvangbewijs,
dat tevens tot Bewijs van Toegang
strekt.

De te behandelen stukken lig»
gen ter inzage bij genoemde kan»
toren en bij de vennootschap, Wil»
lemsplein 5, Rotterdam, alwaar
ook het jaarverslag verkrijgbaar is.

SB RAAD VAN ADVIES.'

> KON. SCHOUWBURG ■
N.V. Het Nederlandsch Tooneel
Direct Cor v. d. Lusst Melsert
LAATSTE VOORSTELLINGEN

IN DIT SEIZOEN
DINSDAG 14 MEI «5

MEN ZEGT...
Blijspel in 3 bedr van

A. Macrea.
met Annle van Ees. Frenkei.

v. Dilk. Roemer, e»»,
U.d.p. DE PREMIERE WAS
EEN DAVEREND LACHSUC
CES.

WOENSDAG 15 MEI «5

MOUÈRE'S BLIJSPEI
SCHOOL

VOOR VROMEN
Ml-r DE CRITIEK
U.d.p. EEN EVEN GEESTIGE
ALS GLANZENDE VERTOO-
NING. ONOVERTREFBAAR.

GEWONE PRUZEN.
W VERBRUIKT UW COUPONS ■
NEME
ADVERTENTIES
Vraag en Aanbod

Het publiek da» men be-
reikt met een kleine ad-
vertentie van VRAAG en
AANBOD ln HET VA-
DERLAND

u,

we! bulten-
gewoon goed. Men beeft
succes, dat I» al meer»
malen gebleken

'>>>>,

HEI VADERLAND M Oen
Haag wordt gelezen door een
publiek dat koopenkan en koo»
pen wil. een publiek dat be»
langstelling heeft voor alle mo-
gelijke zaken en onderwerpen

BIJKANTOREN:
rhomsonpleln 12 .. Tel 323044
Fr. Hendriklaan 107. Tel 551823
Bankastraat 10 ... TeL 554703
L. v. Meerderv 708. Tel 339056
L. de oolignMr 61. TeL 772654
Welssenbruchstr 8. TeL 721165
parkweg 44 - Voorburg

Telefoon 178259

De soldaten, in den Haag en
daar buiten, willen graag Het
Vaderland lezen. Wie hun
dat genoegen wil verschaffen
Kan ons opdracht geven
's ochtends en 's avonds een
ex. te bezorgen. Een bizon-
dere prijs '

1.20 per maan»» contant
bti vooruitbetaling.

Giro «o. 122700.. De Ad«l_«»«»«».
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